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Sukilimas Brazdi-Fr!!* Si? 
joje plečiasi

parlamento įgaliojimą
Antradienj vyksta Londonan, 

Poincare’o įspėjamas “dabo- 
tis Anglijos spąstų”.

Montanos Farmer-Labor 
partija už La Follettą

Lenkai suvaržė tautinių mažu
mų teises; Seime kilo

PARYŽIUS, liepos 11. — 
Ateinantį antradienį Francijos 
premjeras Horriotas keliaus 
Londonan, parlamento pilnai 
įgaliotas atstovauti Franci j ai 
įvyksiančioj Londone liepos 16 
dicfią i literai iantų (konferenci

joj.
Dagi aitrusis premjero prie

šas, reakcininkas Poincarė pen-

Gailės gal bus naujasis 
Meksikos prezidentas

Sostines apskrityse jis gavo 
45,000 balsų prieš Floreso tik 
8,500.

Piratai apiplėšė laivė
Pasiėmė grobio — $500,000 

vertės dektinės. 7

muštynės
Sukilimas Brazilijoj vis 

labiau plečiasi
Montanos farmer-labor 

partija už La Follettą

kias valandas iškalbėjęs vakar 
menate panorėjo būt žmoniškes
nis, — švelniau atakavo Herrio- 
tą ir tėviškai įspėjo jį: buk at
sargus, 
dabokis 
stu... L

nenusileisk perdaug, 
Britų diplomatijos spą-

Sao Paulo gubernatorius ir kiti 
valdininkai išvyti iš sostinės.

VVASHINGTONAS, liepos 11. 
—Amerikos konsulas praneša 
valstybės departamentui iš Sao 
Paulo, kad tasai miestas esąs 
pilnoj revoliucininkų kontrolėj. 
Sao Paulo gubernatorius ir kiti 
valstijos valdininkai pasitraukę 
iš sostinės.

Konsulo telegrama nepaduoda 
jokių kitų smulkmenų, sake 
tik, kad esą padaryta žingsnių 
apsaugoti Jungtinių Valstijų 
piliečių gyvybei ii* turtui.

Brazilijos ambasados gaut M 
praeitą naktį oficialis praneši
mas iš Rio de Janeiro sako, kad 
valdžios artilerija
vus Luzo kareivines, kurios yra 
sukilėlių centras, 
“geniausių rezultatų,” Jbet pc 
pietų bombardavimas paliauta, 
nes federalės kariuomenės va
dui rūpėję kiek galint vengti • 
daryti žalos miestui. Bet Sao Į valstijos tikietą 
Paulo miestas esąs labai nuken- . --------
tėjęs nuo pačių sukilėlių.

Maištas esąs prigesintas.

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, liepos 11. — Valdžios laikra
štis Jornal Do Commercio veda
majame straipsny sako, kad 
“Sao Paulo maištas yra beveik

bomba rda-

Reikalauja iš Duncan McDpnal- 
do, kad jis ištrauktų savo 
kandidatūrą.

ir turėjus

GREAT FALLS, Mont., lie
pos 11. — Montanos farmer-la
bor partijos vykdomasis komi
tetas savo konferencijoj nutarė 
ateinančiais rinkimais remti La 
Follettą.

Montanos farmer-labor parti
ja dalyvavo komunistų kontro
liuojamo] St. Paulo konvencijoj, 
kuri kandidatu prezidento vietai 
nominavo komunistą Duncan 
McDonaldą. Dabar gi tos kon
vencijos vice-pirmininkas Wil- 

liam Mahoney išleido formalį 
manifestą, kuriuo reikalauja, 
kad McDonaldas atšauktų savo 
kandidatūrą ir užleistų ją La- 
Follettui. • v

Farmer-labor partija oficia
liai paskelbia, kad ateinančiais 
rinkimais ji statysianti

“Mažosios antantės“ kon 
ferencija

EUGENE V. DEBS
Nenuoalsus darbininkų reika

lų gynėjas ir kovotojas, Ame
rikos socialistų lyderis, Cleve- 
lando konvencijos dabar išrink
tas Socialistų Partijos pirmi
ninku. Del pairusios sveikatos 
—jo sveikatą palaužė iigas ka
lėjimas, kuriam jis buvo pa
smerktas už nepritarimą karui 
— Debs dabar randasi Elm- 
hursto sanatorijoj, netoli Chi- 
cagos.

pilną

Muštynės Lenku Seime
Seimas priėmė įstatymą, su

siaurinantį tautinių mažumų

DRAGA, Čekoslovakija, liepos 
11. šiandie čia prasidėjo “ma
žosios antantes” konferencija. 
Tarp klausimų, kurie bus svar
stomi, svarbesni yra šie:

1. Mažosios antantes nariuv 
santykiai su savo kaimynais, 
ypač finansinės Vengrijos ir 
Austrijos rekonstrukcijos žvil
gsniu.

2. Koks turi būt mažosios 
antantes nusistatymas derybo
se reparacijų klausimu.

3. Klausimai, nužymėti bu
simo tautų lygos susirinkimo 
programų, klausimas priėmimo 
Vokietijos lygon, taipjau klau
simas militarūs buvusių priešų 
valstybių kontrolės.

4. Mažosios antantes nusis
tatymas ginklavimos apriboji

mo klausimu ir tautų lygos 
proponuojamos tarpusavio sau
gumo garantijų sutarties.' Be 
to konferencija veikiausia svar
stys taipjau franeuzų-pietų sla
vų sąjungos sudarymo klausi
mą.

Ukrainoj siaučia materijos 
epidemija

Per penkis mėnesius buvo 400,- 
000 susirgimų.

CHARKOVAS, liepos 11. — 
Visoj Ukrainoj smarkiai išsi
plėtojo materijos epidemija. 
Per pastaruosius penkis mene
sius įregistruota (jaugiau kaip 
keturi šimtai tūkstančių susir
gimų. Vietomis visi kaimų gy
ventojai ta liga serga. Ypatin
gai epidemija išsiplėtojus Dono 
baseino srity.

Trys žmonės užsimušė 
aeroplanui nukritus

MEKSIKOS MIESTAS, (lie
pos 11. — Praeitą sekmadienį 
(įvykusių Meksikoj prezidento 
rinkimų pasekmių vis dar neži
noma, bet oficialis suskaitymas 
balsų, paduotai J apskrityse/ į 
kuriuos įeina ir Meksikos Mies
tas, parodo, kad nepalyginamą 
daugumą yra laimėjęs Plutarco 
Calles. Tose apskrityse Calles

balsų, 
Flores

o jo 
tik

yra gavę? 41,500 
oponentas Angel 
8,500.
J. V. naftos magnatai nori 

derėti palengvinimų.
Laikraštis Excelsior sakosi 

sužinojęs iš patikimų versmių, 
kad Amerikos stambiųjų naftos 
pramonininkų grupė, su Doheny 
ir Standard Oil kompanijos pir
mininku Teagle priešaky, liepos 
pabaigoj atvyksią Meksikon de
rėtis, kad butų pakeista dabar
tiniai įstatymai liečiantys naf
tos šaltinių naudojimą taip, kac 
jie butų amerikiečiams palan
kesni.

Nebus sušaudyti

išsi-

Dviem sovietų valdininkam 
mirties bausmė pakeista ka» 
Įėjimu.

MASKVA, liepos 11.—Dviem 
valdžios tekstilės trusto direk
toriams, Nikalojui Kalininui ir 
Čardincovui, kurie mėnesis lai
ko atgal buvo atiduoti teismui 
už suktybes ir korupciją ir pa
smukti sušaudymui, centrali- 

nis valdžios vykdomkomas mir
ties bausmę pakeitė dešimčia 
metų kalėjimo.

HAILIFAX, N. S., liepos 11.
Atplaukusis čia franeuzų 

garlaivio Mulhousc kapitonas 
Ferrcno pranešė vyriausybei, 
kad plaukiant jūrėmis, ties New 
Jersey pakraščiais birželio 24 
dieną laivą užpuolę piratai. 
Trisdešimt vyrų, Įsiveržę lai- 
van, suėmė laivo Įgulą ir per 
dešimtį dienų teikė juos Įkali
nę, kol piratai iškraustė iš lai
vo Į savo aštuonis škunerius 
33,20(1 dėžių dektinės, vertės 
apie 500 tuksiančių dolerių.

Francijos konsulas dabar 
pradėjo to Įvykio tardymus.

“Investavo” 11,500 dole- 
rip-į prigaviku kišenę

BL(X>MINGTON, III., liepos 
11.—- Turtingas Danverso far- 
merys, Louis Buescher, patapo 
Chicagos prigavikų auka, su- 
kišdamas jiems 11,500 dolerių.

Prieš dvejetą menesių atsi
lankė pas jį pora džentelmenų, 
kalbindami jį parduoti savo 
farmą, o pinigus investuoti į 
kasyklas, kurios duodančios 
milžiniškų pelnų. Negudrus 
farmerys, patikėjęs saldžiais 
džentelmenų žodžiais, apmorgi- 
čiavo visą savo turtą, o gautus 
pinigus patsai atgabeno Chica- 
gon ir “investavo” Į prigavikų 
kišenę. Jis veikiai patyrė, kad 
liko apmautas, bet apgavikai 
dingo kaip vandeny.

JAPONIJOS AMBASADORIUS 
IŠVAŽIUOJA

Ripkevičius grįs
ta su 40 keleivių

Vakar iš Kauno Naujienose 
gauta telegrama nuo Naujienų 
ekskursijos įpalydovo Antano 
Ripkevičiaus, kurioj jis prane
ša, kad grįžtąs Amerikon su 40 
keleivių. Iš Lietuvos jis išva
žiuosiąs liepos 22 dieną.

Naujienų ekskursija buvo la
bai pasekminga į aną pusę. Sa
ko, pasažieriai niekad geriau 
nebuvę aprūpinti, kaip juos ap
rūpino United States 15nes šioj 
Naujienų ekskursijoj. Kaip ma
tyt, Naujienų ekskursija Dus 
taipjau pasekminga į šią pusę. 
Šiais laikais grįžti į Ameriką 
su 40 keleivių yra labai malo
nus dalykas.

DU ŽMONĖS ŽUVO TRAUKI
NIUI SUDAUŽIUS AUTO

MOBILĮ

iM INNEAP( >1 jIS, M i nn., lie
pos 9. — - Jeffersono vieškely 
Gi^a t Nortlim i pa saži ert n i s 
traukinys sudaužė skersai ge
ležinkelį važiavusį automobilį 
ir užmušė vyrą ir moteriškę, 
abudu nepažįstamu.

Vilnius
Prieš lenkus.

Vietos gyventojai nebesusl- 
valdo prieš okupantus ir visais 
budais stengiasi pastoti jiems 
kelią. Taip nesenai bevažinėjan
tį gen. Rydz Smyglą norėta nu
žudyti, padarius traukinio kata-

Gompersas sveikstąs

WASIMNiGTONAS, liepos 11. strofą.
Japonijos ambasadorius Ha-1 Tačiau mašinistas pastebėjo 

nihara šiandie apleido Wasbing- padėtą skersai gelžkelio kliūtį Ir 
toną ir išvažiuoja, per San,laiku traukinį sustabdė. Pasiro- 
Francisco, į Japoniją. Ambasa-'dė — tai buvęs bėgių šmotas pa 
dos reikalų vedėju laikinai bus dėtas skersai gelžkelio. Taigi 
patarėjas Yoshida. .traukinio katastrofa neįvykusi.

Maištas plečiasi, sako kitų ver
smių žinios.

MONTEVIDEO, Uraguaja, 
liepos 11. — Pasak autoritetin
gų pranešimų, gautų bevieliniu 
telegrafu iš Santos ir Port Al- 
legre, Brazilijos sukilėliai tęsia 
savo operacijas toliau ir turį 
pasisekimų. Sukilimas esąs at
kreiptas prieš Prezidento Ber- 
nardeso valdžią. Sao Paulo esąs 
pilnai sukilėlių kontroliuojamas 
ir sukilimas galįs išsiplėsti visoj 
Brazilijoj.

Pranešama, kad sukilėlių bū
riai žygiuoją į Paranos valstiją, 
ir labai gali būt, kad prie Jų 
prisidės Paranos valstijos ka
riuomenė ir šiaip savanoriai.

Sukilimo lyderis.
Sukilimui vadovaująs garsus 

Rio Grandės lyderis, pulk. Joao 
Francisco, kurs per kiek metų 
buvo valstijos kariuomenės 
Sao Paulo brigados komanduo
to] as.

Pranešimai sako, kad sukilė
liams pavykę nuversti Sao Pau
lo valstijos valdžią, kurios vie
toj pastatyta militarinė taryba 
(junta) su gen. Rondonu Ir 
maj. Klingeru priešaky.

Geležinkelis iš Santos į Sao 
Paulo neveikia ir telegramų 
cenzūra labai aštri.

VARŠUVA, Lenkija, liepos 
11.— Lenkų Seime vakar įvyko 
audringų scenų ir muštynių. 
Valdžia mat įnešė įstatymo 
projektą, Lenkijos tautinių ma
žumų teisėms reguliuoti. Nežiū
rint tų tautinių mažumų — uk
rainiečių, baltgudžių, rusų, vo
kiečių ir žydų atstovų protes
tų, įstatymo sumanymas Sei
mo buvo priimtas, ir dėl to kilo 
batalija.

Naujasai įstatymas uždrau
džia vartoti oficialiuose su vie
tų vyresnybėmis susižinoji
muose kurią nors kitą kajbą, 
kaip tik lenkų, ir atmeta tauti
nių mažumų teritorinės saviF 
valdybės reikalavimus.

Du atstovai, kurie be kitų: ar
gumentų pavartojo dar kumš- 
čias, buvo iš Seimp salės išmes
ti ir suspenduoti trims posė
džiams.

Tarptautinė kooperatyvu 
paroda Gente

Parodoj dalyvauja 32 kraštų 
kooperacijos.

— Šiandie čia tapo iškilmingai 
atidaryta pirma tarptautine 
kooperacijos darbų paroda. Ji 
tęsis tris menesius. Parodoj 
dalyvauja trisdešimt dviejų 
kraštų kooperacijos. Jungti
nėms Valstijoms atstovauja 
Co-operative Lea.gue.

Genio miestas yra koopera
cijų judėjimo gimimo vieta, dėl 
to tai čia ir suruošta pirma jų 
tarptautinė paroda.

GEN. BRUSILOVAS GAUNA 
PENSIJĄ.

AMERIKOS LAKŪNAI AT
SKRIDO I KONSTANTI

NOPOLI

150 dol. mėnesiui “uŽ nuopel
nus sovietų respublikai”.

BENTON HARiBOR, liepos 
11. — Gatvekaris mirtinai su
žeidė moteriškę Alice Finu, 55 
m.; ji buvo atvykus čia iš Chi- 
cagos vakacijų praleisti.

LENINGRADAS, liepos 11. 
— Generolui Brusilovui, kurs 
vedė rusų armiją prieš vokie
čius didžiojo karo metu, sovie
tų valdžia paskyrė pensiją, 150 
dolerių mėnesy “už nuopelnus 
sovietų respublikai ir dėl sena
tvės.”

Brusilovas yra 75 metų am
žiaus. Jis nemaža pasidarbavo 
organizavime bolševikų kavale
rijos ir ligi savo pasitraukimo 
iš tarnybos buvo techninis rau
donosios armijos patarėjas.

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, liepos 10.— Amerikos ar
mijos lakūnai, kėliau jautieji 
aeroplanais aplink pasaulį, at
skrido vakar vakarą į Konstan
tinopolį. Iš Bagdado jie išskri
do praeito trečiadienio rytą. 
Tolumas nuo Bagdado į Kon
stantinopolį yra 965 mailės.

22 ŽMONĖS SUŽEISTA BUŠO
IR AUTO KOLIZIJOJ

NEW YORKAS, liepos 11. — 
Riverside Drive praeitą naktį 
susimušė Penktosios Avenue 
busas su dideliu automobiliu. 
Kolizijoj 22 žmonės buvo su
žeisti.

LANCASTEiR, Pa., liepos 11.
Praeitą naktį netoli nuo 

čia nukrito aeroplanas, kuriuo 
skrido trys žmonės. Aeroplanas 
sutrupėjo į skeliaudras ir visi 
trys pasažieriai užsimušė.

SMARKI AUDRA ITALIJOJ.

ROMA, liepos 10. — Per Ita
liją perėjo smarki audra, pažei- 
zdama beveik visuose uostuose 
laivus ir užtvindydama žemes
nes Neapolio dalis. Genujoj 
perkūnas suskaldė vieną laivą. 
Šiaurinėj Italijos daly smarkus 
ledai daug žalos padarė lau
kams.

0RRS
Chicago ir apielinkė. — Šian

die oro pranašas numato lie
taus su perkūnijomis; į pava
karį busią vėsiau; pusėtinas 
jas, didžiumoj pietvakarių.

Vakar temperatūra siekė 
dutinaį 76° F.

Šiandie saulė teka 5.24, 
džiasi 8.27.

PINIGŲ KURSAS

vc-

VL

lei-

Vakar, liepos 11 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių banku buvo slcaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .... $4.36
Belgijos, 100 frankų ........... $4.52
Danijos, 100 kronų ........... $15.95
Italijos, 100 lirų ................... $4.26
Francijos, 100 frankų ........... $5.12
Lietuvos, 100 litų ............... $10.80
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.38
Olandijos, 100 florinų ....... $37.75
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.55
Šveicarijos, 100 frankų ....... $18.05

Buvo nusikamavęs bedirbdamas 
demokratų konvencijoj.

NEW YORKAS, liepos 11. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Sam Gompersas ei
nąs geryn, galįs jau ir vaikščio
ti. Jo gydytojas, Dr. Auer- 
bach, sako, kad Gomperso liga 
— didelis proto ir kūno nuvargi- 
mas besidarbuojant demokratų 
.konvencijoj. [Padėjo išrinkti J. 
Pierpont Morgano advokatą 
kandidatu į prezidentus?]

Turkomanai nukovę 300 
persą kareivių

ALLAHABADAS, Britų In
dija, liepos 11. — Laikraščio 
Pioneer gauta žinia skelbia, kad 
netoli Gumbad-i-Kabuzo, Turko- 
manų krašte, turkomanai už
puolę nakties metu persų kava
leriją nukovę 300 žmonių. Liku
sieji persų Raiteliai, kuriems 
pavyko ištrukti, pabėgę į Budž- 
nurdą.

Danu-Norvegti sutartis dėl 
Grenlandijos

KRISTIANIJA, Norvegija, 
liepos 11. Norvegijos ir Da
nijos sutartis dėl Rytų Gren
landijos tapo praeitą trečiadienį 
pasirašyta Kopenhagoj ir vakar 
įėjo galion. Ta sutartim nori
ma išvengti ginčų, kurie šiaip 
galėtų ateity kilti tarp abiejų 
kraštų dėl jųdviejų Interesų 
lytų Grenlandijoj.

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų. Šita systema siun
čiamieji pinigai yra išmokami Lietuvoje į 3 ar 4 
dienas.

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau.
Naujienų Skyriai ir Agentai irgi priima 

siuntinius telegramais
Kam pertoli nueiti j Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOšIAUS APTIEKA: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

HMUIEMo:
1739 So. Halsted St., Chicago, HL
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Perlinės Queen Koncerti
nos yra Geriausios

oktava ir trigubos. Visos pir
mos klesos plieniniais reeds. 
Dailaus užbaigimo arba gra
žiai išmargintos. Neapsigaukit, 
žiūrėkit, kad ant koncertine bu
tų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais.
KATALIOGAS ATSIUNČIA

MAS DYKAI.

Vitak-Elsnic Company
Successor to

Georgi & Vitak Music Co. t

1639 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

Geizeriai, kaipo jėga žmo
nių buviui gerinti

[“T”] Atlanto vandenyne, j 
žiemių vakarus nuo Europos, 
yra gana didele sala, Islandi
ja vadinama. Nors ji gan ati
tolusi nuo Europos, ir gal kiek 
artimesnė Amerikai, tačiau Is
landija skaitoma Senojo Pa
saulio (Amerika vadinama 
Naujuoju Pasauliu) nariu.

Šis kraštas yra įdomus sa
votiškais gamtos reiškiniais, 
kurių niekur kitur Europoje 
nėra, būtent, jis turtingas gei
zeriais.

Vadinamieji geizeriai yra ne 
kas kita, kaip karšti šaltiniai 
gilki šulinių pavidale, iš kur 
ar nuolat ar tam tikrais laiko
tarpiais muša į viršų karštas 
vanduo. Dažnai pastarojo stul
pai pasiekia žymaus aukštumo, 
didingame maste atvaizduoda
mi natūralų , fontanų. Drauge 
su vandeniu išmetama viršun 
taip pat nemaža karšto purvo, 
o kai kada net geroko svorio 
akmenų. *

Geizerių veikimas ankštai ki
šasi su tam tikrais, veiksniais,

tikslas. Karštas geizerio van
duo apšildys visus namus, iš
gelbėdamas tokiu budo gyven
tojus nuo daugelio sunkenybių, 
nes šiame krašte kuro veik vi
sai nėra.

Kalbamas sumanymas jau 
pradėtas vykinti. Ties vieniu-' 
toliu Islandijos miestu — Rei-1 
kjaviku, kur veikia karščiausi; 
visame krašte geizeriai, kasa
mi urvai, gaminama reikalin
ga medžiaga geizeriams namų 
apšildymui išnaudoti.

Bet neužtenka to. Kaliforni
joje (Amerika), kur irgi nema
ža yra geizerių, pažymėtinų sa
vo gražumu, praktiški jaukai 

(amerikonai) sugalvoja kitus 
budus vietos ‘geizeriams su
pančioti. Žmogus jau surado 
kelius vandeniui išnaudoti, ku
ris šiuo mietu daugelyje vietų 
paverčiamas į taip vadinamas 
“baltąsias” anglis. Kriokliai 
ar tyčia, dirbtinu būdu įreng
ti tvenkiniai, sukdami vandens 
jėga mašinas, pavaduoja anglį, . 
Jeigu žmogus jau net iš oro 
cheminiu bildu sugebėjo ga
minti

vanduo turi gydančių kokybių' 
ir gydytojų yra pripažintas 
bendrai naudingu. j

Taip kovoja žmogus su gam
ta, turinčia begales įvairiausių 
turtų, kurių tačiau be kovos, be 
rupesnio, be darbo iš jos liepa- ■ 
imsi. —J. V. i
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ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame I aenua ir nauju* namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant iimokejimo.
Pirmutini Lietavią Mektroe Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPOttT ELECTRIC COn Ine,
A. BARTKUS, Pree.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago

NORĖDAMI)
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-i 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS ■ 
PAS MUS. TAS JUMS BUSs 

ANT NAUDOS. >

S. L FABIONAS CO.
MMM

GULBRANSEN
Registruojanti Pianai

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN
I

• ____________ ■ I

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuviu Akių Specialistą*

Palengvins akių įtempimą, kulta 
esti,1'priežastimi galvos skaudėjimo, 
8 v ai girdo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudąmą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, fljiima kataraktą, atitai
so trumparegystę h fcoliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitik nr/uose egzanainavidias daroma* 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki b v. Ned. 10 iki 1 p. P- 
1546 West 47th St.

Thone Bcolevard 7589

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė. 

arti 47 gatvės
Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

5:30 iki 8:30 valandai vakare. 
Nedelioj nuo 11 iki 12 vai.

Siųkit ir Sutaupykit

Geriausia šešių cordų vati
nių siūlų špulaitė 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO., Dept. C 

31S Fourth Are., New York

žemės gelmėse, iš kur jie se
mia pradžių bei pajėgumų. Gei
zeriai yra atsiradę dėl Ugni
kalnių, kuriems užgesus ėįnė 
mušti geizeriai. Tai yra, be 
abejo, žiliausios senovės Pali
kimas, kuomet toje pačioje Is
landijoje veikė kadaise ugnia- 
kalniai, vėliau užakę, amžiais 
rūpestingai gamtai kuriant 
naujas formas, turėjo virsti 
geizeriais, kad suteikus žmo
nėms pagalbos kovoje su šal
čiu.

Kalbant apie Islandija reikia 
pridurti, jog pats jos vardas 
liudija apie šaltį čia plačiai įsi- 
viešpatavusį, nuo kurio ir kilo 
šalies pavadinimas.

Be nuolatinio vėsiai šaltoko 
oro, Islandijoje rasis nemaža 
amžino ledo, kuris kietais pan
čiais daugelyje vietų yra sura
kinęs jos kūnų. Bet vandeny
nas drauge su karštais geize
riais nemaža prisideda, kad 
rūsčios gamtos sąlygos pageri
nus bei vietos žmonių būvį pa
lengvinus.

Todėl nemaža įdomumo su
daro šio krašto neskaitlingų gy
ventojų nutarimas, einant ku
riuo geizeriai turi būti greitu 
laiku paverčiami namų šildyto
jais.

Kiek keistas pasirodys iš 
pradžių panašus sprendimas, 
tačiau jo įvykinimui nenuma
toma didelių klinčių.

Iš tikrųjų, užkimšus geize
rio skylę, per kurių vanduo 
įsiveržia aikštėn, nutiesus nuo 
pastarojo šulinio atatinkamus 
vamzdžius, sujungus juos su 
namų tam reikalui įrengta ka
nalizacija — bus pasiektas

mels vasias”5* hnglis, tai. 
kodėl gi neįkinkyti’ geizerio į> 
panašų darbą, kuris galėtų Hakr 
menines anglis pavaduoti? Juo 
labiau, kad pastarųjų skaičius’ 
kas kartą mažėja iq greitu lai-| 
ku vieton storiausių požeminių j 
anglies sluogsnių liks tuščia 
vieta.

Todėl dar pernai Kaliforni-1 
jos vienos geizerių grupės su-į 
linys buvo atatinkamais pože- • 
uliniais urvais sujungtas su 
garo mašinos katilu. Pasirodė,1 
jog visai lengvai buvo gauta 
150 arklių atsparumo jėga, 
kuria šiuo tarpu naudojamasi.
Kitus kanalus kasant, inžinie
riai įsitikinę, jog visi sujungti 
į vieną šaką geizeriai, įkinkyti 
sukti mašinas, duos tiek jėgos, 
kad pastarosios pilnai pakaks 
visai apylinkei elektra aprū
pinti.

Be šiokios geizerių naudos, 
jie pažymėtini dar sveikatos 
žvilgsniu. Daugėlio ’ geizerių

IŠKILMINGAS IŠVAŽIAVIMAS
Nedelioj, July 13,1924 

Rengiamas Lietuvių Amerikos Politikos 
Kliubo ant North West Sides

Jefferson Girias Egbruk No. 2.
Pradžia 12 valandą dieną

Pastaba: Visi kliubiečiai susirinkite prie svetaines, 1644 Wabansia Avė. 
11 valandą ryte.

Visus kviečiame atsilankyti; bus visokių žaismių VALDYBA.

DVIDEŠIMTS ANTRAS IŠKILMINGAS
PIKNIKAS

Rengiamas

Lietuviškos Evang. Liut. Pašelpinės Dr-stės

Nedelioj, Liepos-July 13 d., 1984
Garden City Darže, Lyons, III.

Randasi rytų pusėje nuo Černausko Daržo. Pirmas daržas 
išlipus iš gatvekario po kairei.

Piknikas suteiks kai kam ir gerą laimikį, nes njusų Draugystė 

tą mes turėsime daugybes gražių ir brangių daiktų dovanoms. Tar- 

Apart Vargonų, yra proga ir daugiaus gražių daiktų laimėti. Prie

Tas
visuomet stengiasi atsilankiusią publiką užganėdinti. Taigi ir šj kar

pe brangesnių daiktų randasi ir PUIKUS VARGONAI vertės 100 dol.
Apart Vargonų, yra proga ir daugiaus gražių daiktų laimėti. Prie 

|| Ho.rdar ir prie puikios muzikos šokikai gražiai pasišoks iki vėlybos

Piknikas < prasidės 10 valandą ryte.
iki ,22-ros gatv.; 22-ra gatve imkite Kenton karą ir va
giui'linijos; potanr imkite Berwyn-Lyons karus, kurie 

a ržui.* Kviečia visus atsilankyti kuoskaitlingiausia,

1 į nakties.

I 1 Važiuokite

II
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VIENATINIS REGISTRUO
JANTIS PIANAS

Kokia didele permaina yra padaryta dabar 
grojikliu pianų, kurie groja muzikos rolelius ir 
pėdais! Kad jus buttsmėt apsipažinę su muzika 
vėliausios mados—apžiūrėkite REGISTRUOJAN
ČIUS pianus.

k’ 4 J t :j ' »
okią geią ii* puikią tnūzikos rūsį jus galite 

gauti su šituo nauju registruojančiu pianu! Kad 
patyrus, kaip galutinai tą muzikos idėja yra p6i- 
sikoitusi su šitos rųšics instrumentais — susipa
žinkite su Gulbransen.

Raktai yra nuleisti žemai, kaip ir ranka gro
jamų pianų -- ne‘ numušti žemyn, kaip senų' 
grųjiklįų pianų, štai ką Gulbransen. registruo
janti pianai padaro! Jis užregistruoja jūsų tei-

’ ' ' šiiVgą ‘Mdsiiyt^i^”1’^ kiekvienos notos. 'Jų® 
galit laipsniškai sušvelninti kiekvieną notą, ne

• > vien1 tik įgroti garsiai ar tykiai. Su ■ tokiu; tįkr
’ ru kontroliavimu, kaip Gulbransen teikia, jus ga- sęn

809 W. Mlh SI.. Chicago 
Tel. Be Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. 4

K. GUGIS
ADVOKATAS Į

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111*11 r 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai V ;

8823 So. Hajsted SL
Tel.: Bofilevard 1310

Valandos f nuo 6 Ud 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrus ketvertą. 1

Nediliomta nuo 9 iki 12 ryte.

•lite' lengvai reguliuoti jų tonus — atskirai, in- 
dividuališkai kaip pianistai kad daro profesio
naliame koncerto grojime.

Kodėl būti užganėdintu su abejotinos rų- 
šies muzika, kuomet su Gulbransen jus galite 
groti visą gyvenimą •— visus jausmus — visus 
švelnius tonus, taip kaip geras artistas ranka 
grotų.

Kodėl būti' Užganėvvintu paprastu grojikliu 
'pianu ^■ kdoml’t iiž tį p&’člą kainą, ar pigiau — 
jus galit turėti instrumentą geriausį visais at- 

ržvi|giaįs ieįigyai grojantį registruojantį Gulbran-

------------------------- - J J J „----------- J-T-------- .. . ”—

A a «itn ,< jr mes pasakysim-jum&kokiais lengvais, išmo-ŲbIY LC » tiį fcėjimais jus galite nusipirkti Gulbransen.

Vardas

Adresas

Nacionaliai apkainuoti
$650 $575

Su išdegintu ženklu užpakaly
$495 $420

JOS. F. BUDRIK
MUZIKOS KRAUTUVĖ

3343 So. Halsted St, Chicago

Garsinkities ‘‘NAUJIENOSE”
' -' I

IŠSIKIRPKIT ŠIĄ APLIKACIJĄ, ISPILDYKIT ATSIŲSKITE Į NAUJIENŲ OFISĄ SU PINIGAIS
Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon per telegramą. Telegramos kaštuoja tik 50c,
— visvien ar didelė ar mažą suma, visvien ar trumpas ar ilgas adresas. Pinigai išmo
kami Lietuvoje j tris ar keturias dienas.

NAUJIENOS
FOREIGN EXCHANGE

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO. ILLINOIS
' ■ .........................................

APLIKACIJA PINIGINĖMS TELEGRAMOMS LIETUVON
Pinigų siuntėjas privalo aiškiai surašyti atsakymus į visus paduotus klausimus.

SIUNTĖJO ADRESAS AMERIKOJE

Vardas ir pavardė .............................................    —..... — —.....

Numeris namo ar bakso................................. -..... -gatvė .....................-........... I------------------- - -------

Miestas ....... ............................... . ...........................  Valstija ..................      -■.........—

Indedu money orderį (ar pinigais) ....................   dolerių —............centų (?................—)

už kuriuos meldžiu pasiųsti Lietuvon telegramų išpuolančią sumą litų pagal žemiaus nurodyto te
legrafinio kurso.

PINICmUŠ LIETUVOJ PRIVA LO GAUTI SEKANTI YPATA

Vardas ir pavardė ..............    -... -...................................... -.... ........... —--------------- ----

Kaimas .............................   —.....  Valsčius............... —......................... -............. ........

Paštas ....................... -...............    ....... Apskritis ......................

Siuntėjo parašas.................................................... .............................
PĄSARGA: Money orderius pirkite ant vardo “Naujienos.”

Litų Kursas Siunčiant Telegramų
(Mokestis už telegramą įskaityta)

50 lity .................... .......................................................... $6.00 600 litu ............................ .............................................  $62.75
100 litį .................... .............. :..........    n.oo 700 litų ............................ ...............................................  73.00
200 litų .................... .... .............................   21.25 800 litų ............................ ..................................   83.25
800 litą . 31.75 900 litų ............................................................. 93.50
400 litį .................... ........................  42.25 1000 litų .........................................................................  103.75
500 litu .................... .......................................................  52.50 '5000 litų .........................................................................  514.25

(Stambesnėms sumoms specialia kursas) . ***•

Už viršpaduotas kainas pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų. Pinigai bus išmokėti Lietuvoj 
į tris ar keturias dienas be jokių atrokavimų. į ;Ji! J ■ :

-1-" ------- --------------
JOHN KUCHINSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd SU arti Lsavitt St.
Telephonai Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teta-, 
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgiėiaos 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGOZIUNAS
ADVOKATAS

Veda' >bylas visuose Teismuose, Egrzaml- 
/■uoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir j galiojimai

ymioja nnvila

7 South Dearborn Street
- ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Stre«t 

Telefonas Canal 1667. 
--

S. W. BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Bailding
7t We»t Monroe Street, Chicaga

Telephone Randolph 2910
Kez. 8203 So. Halsted Si.

Vanta 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 
........ ................................ ..

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

Dienomii Room 514-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman «877.

Tai. Dnarbora 9057

A. 1 SUKIS
ADVOKATAS

Oftaaz vfdurmieityji
Roou 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
77 W. Washington St.

Cor. Waahington & Clark

Siamą Tel.: Hyda Park 8895 
..................-.................... ...

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington St. 
Tel. Central 6206 

Cicero Panedėlio vak.
1814 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-5 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

v. w. rutkauskas] 
Advokatas

2* S*. La Šalie St. Room 511 
Tel. Central 6890 

V«k. 8228 S. Hatated StM CHeago.
Tel. Yarde 4681 k—. .................. ..... ..y

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public \

3|05 Deodor Street 
Phojnc: Indiana Harbor 279.

Indiana Harbor, Ind.

’ Plumifigo ir Apšildymo įrenginiai 
f Olįiclįo kainomis vtatama. 
■Pigiausi• dabar raditatorint ir boįle-

Jie bus brungesi'.is po, niene^io. 
jtsgužio. Sutaupykit pinigų . tiesiai 

‘pirkdami nuo musų.
PEOPLES PLUMBING AND 

h . HEATĮNG SUPPLY CO.
490 Mi|waukee Avė. and

4 461 N Halsted St.
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Chicagiečio įspūdžiai
Tegul jūsų pinigai uždirba 6%. 
Ateikite į musų bankų ir klaus
kite bile vieno viršininkų apie 
musų pirmus morgičius ir bonus.

DIDELIS BANKAS
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė 
CHICAGO

Gerai 
tuvių 
rmnu

žinomas bankas tarpe lie- 
visoje Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavimu.

Gaukit Pilnas
Palūkanas už
Liepos Mėnesį

Visos taupymų sąskaitos padėtos pirm ar
ba liepos 15 dieną, gausite pilnas palūkanas 
už visą mėnesį.

Naujos sąskaitos atidarytos arba perkelti 
pinigai iš kitų bankų į šį lU/į milionų dole
rių banką pirm arba 15 dieną liepos, gausi
te taipgi pilną nuošimtį už šį mėnesį.

Pastaba: Dar Vį miliono dolerių pasidau- 
gimo per paskutinius tris mėnesius. Vien 
tiktai depozitai pasidaugino $544,145.19. 
Toks didelis augimas parodo laipsnį pasiti
kėjimo kurį musų kostumeriai turi šioje 
bankoje, taipgi ir gerą patarnavimą kurį 
mes teikiame.

TAUPYKIT DAUGIAU PAS

West Side Trust
AND SAVINGS BANK

c/In o4uthorized ‘Trust Comparry
CORNER HALSTED and ROOSĘVELT ROAD 

CHICAGO

K

Atdara subatomis ir utarninkais iki 8 vai. vakare.

CLEARING HOUSE BANKAS

VIENINTELE SAVO RŲSIES LIETUVIŠKA KRAK 
TUVE PIETVAKARINĖJ DALVJ MIESTO

Mini 1 1............     I I isiaiass

KORESPONDENCIJOS
Hart, Mich. Amerikos ir Kanados valdžios 

gražiai išpuošė upės Niagara 
krantus gražiais parkais ir vi
sokiais vasarnamiais; ypač Ka
nados pusėj upės krantai taip 
ištaisyti, kad atvažiavusiam iš 
kitur malonu darosi pasižiūrėti 
to gamtos reginio.

Kanadiečiai yra įrengę tris 
'dideles elektros stotis, kur smal
kus upės vanduo vartojamas 
yra pagaminimui elektros. Ypa
tingai mano domę atkreipė vie
na didelė stotis. Užsimokėjau 
50c ir negras mane vedžioda
mas po dirbtuvę, pasakodamas, 
rodinėjo mašineriją. Tai yra iš
tikro stebuklinga vieta ir sunku 
įsivaizduoti, kad tai yra žmo
gaus rankų darbas. Vienuolika

turbinų, kiekvienai aukštumo 
po 200 pėdų ,varomos vienuolika 
didžiausių dinamų, pagaminan
čių 18,000 arklių spėkos elekt
ros. Namas dailus išviršaus, 
o ir į žem^ 250 pėdų gilumon į- 
kastas; ten ir visa mašinerija 
stovi. Visas įrengimas tos sto
ties kainuoja vienai privatiškai 
kompanijai keturias dešimts mi
lionų dolerių. Paskui Kanados 
valdžia iš jos nupirko ir dabar 
pati valdžia dirbtuvę ir operuo
ja. '

Reikėtų didelio poeto aprašyti 
visus įgytus įspūdžius prie Nia
garos vandenpuolio. Tai ištikro 
yra pastebėtina vieta, suteikian
ti žmogui daug įspūdžių, o dar
bo smegenims. Patartina galin
tiems atsilankyti ir pamatyti tų 
gamtos žavėjantį reginį.

Pačiame mieste turbut gyvena 
ir pusėtinas būrys lietuvių, nes 
yra SLA. kuopa. —P. M.

Mis. MIGHNIEVIGZ - MIKIENE
AKUŠERKA

3111 So. Halsted St., kampas 31 fat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

.• *

oi. Blvd. 8188
M. Woitkewt«0 

BANI8 
AKUtEKKJL

Puriu patyrimų 
Ja»ekmingai pr
aniauju mota- 
'■imi prie rimdf- 
w kiekviename 
atsitikime. Teikis 
ypatiška prižlur*. 

. jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dg- 
•cai.

8113 South 
Halsted St.

Hart Mich. yra 245 m. atstu
me nuo Chicagos, žiemių rytų 
pusėj. Automobiliu kelias iki 
pat Hart yra geras, cementuotas, 
nuo pat Chicagos, tiesiai visu 
Michigano paežerių. Keliaunin
kai važiuojantys šiuo keliu gau
na nepaprastą įspūdį, o tai dėl 
to, kad važiuodamas Jautiesi, 
kad važiuoji viduriu sodno, nes 
veik nieko kito taip įspūdingo 
nėra, kaip sodnai, kurių negali
ma apmatyti akimis. Turbut 
tie smiltynai sodnų yra labai mė
giami.

I
Hart miestelis nedidelis, tu

rintis 1590 gyventojų, tvarkus 
ir švarus, pavieto sėdyba.

Apie šitą miestelį yra daug 
lietuvių ūkininkų. Teko būti pas 
keletą jų. Lietuvių ūkininkų 
yra gyvenančių visaip, ir gerai, 
ir prastai. Kadangi žemė yra 

[smiltinga, tai daugumas ūkinin
kų augina žemuoges ir pupas 
iš ko daugiausia pelno padaro.) 
čia gerai auga ir komai, bul
vės, šienas, rugiai. Galima sa
kyt, kad nors žemė smiltinga, 
bet vaisių gerą išduoda. Iš lietu
vių ūkininkų, kurių ukius ma
čiau, man atrodo, kad Juozo Juš
kos ūkis yra bene geriausias; gu 
Ii ražioj vietoj, triobas turi ge
ras, gyvenamoji troba net ant 
2 aukštų mJurinė; užtat pas 
juos ir svečių daug atsilanko. Be 
to dar reikia pridurt, kad apart 
ūkio gražumo, dar prisideda ir 
jų mandagus priėmimas ir pa
tarnavimas svečiams.

Hart lietuviai ūkininkai yra 
organizuoti, turi savo draugijas i 
ir surengia pasilinksminimus. 
Liepos 6 d. rengė pikninką ir 
mane labai kvietė, kad dalyvau
čiau jame, bet man laikas nepa
velijo ir turėjom gryžti į Chi
cago.—K. čepukas.

Niagara Falls, N. Y
Tai yra gana švarus 

su gražiais namais ir < 
viešbučiais, turintis 
dirbtuvių ir nusidriekęs 
to paties vardo upę 
Svarbiausia, tai kad čia yra di- 
džiausis vandenpuolis pasauly. 
—“Niagara Falls”. Erie ežero 
vanduo krinta žemyn 160 pėdų 
ir daro didelį balsą, panašų į 
perkūno dundėjimą, o smulkus 
vandens lašai eina aukštyn iš 
gilumos upės trįkšdaml toli į 
šalį, kas sudaro prieš saulės 
spindulius gražią visokių spalvų 
“laumės juostą”, kokią matyda- 
vom Lietuvoj lietaus debesyse 
prieš saulę esančiose.

Čia vasaros laiku šimtais tūks
tančių svečių iš visur suvažiuo
ja pasižiūrėti to vandenpuolio.

miestas, 
dideliais 
nemažai 

i palei 
Niagarą.

Pranešimas Mu
su Draugams

Dabar, pradedant naują pusmetį, yra labai paran
kus laikas įsigyti Bankinę knygutę UNIVERSAL 
STATE BANKO, Didžiausio ir stipriausio Lietuvių 
Valst. Banko Amerikoje.
Visi, kurie iki Liepos (July) 15 d. padės ar perkels 
iš kitų bankų savo pinigus j šį Banką, GAUS NUO
ŠIMTĮ nuo Liepos 1 d.

NELAIKYKITE PINIGUS NAMIE
Didžiausios Lietuvių Organizacijos, Parapijos, Drau
gijos, Kliubai, Biznieriai ir tūkstančiai Lietuvių bei 
svetimtaučių daro biznį tik su šiuo Banku ir jame 
pinigus laiko.

ŠIO BANKO TURTAS APIE

$3,000,000.00
Siųskite pinigus Lie
tuvon Doleriais ir Li
tais per šį Banką grei

tai ir pigiai

Savo Tautiečiams teikiame visados nuoširdų ir man
dagų patarnavimą.

Universal State Bank
(Under State Government & Clearing House Supervision)

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Perkelk Savo Pinigus 
iki Liepos 15os dienos

Jei abejoji akimi., taeitelraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optomvtrtot 
T«L BonlavarS <481 
4<J4» 8. AahlanS Ava 
K ampaa 47-taa *at 

X-ro* labvba

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška, 
3228 W. 38-th St., Chicago, III.

/j^DR. HERZMAN^A
—IŠ RUSIJOS—

Goral lietuviams žinomas per 18 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chronilkas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorljai 1025 W.
18th St., netoli Morgan St

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

į Dienomis: Canal 
J 8110. Naktį
j Drexel 0950
* Boulevard 4188

8410 So. Halsted St.
Vahi 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Telefonai i

Kenosha 
Lietuviai

Dabar laikas siųsti 
pinigus Lietuvon

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisinga? 
patarnavimas.

A. A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha. Wis.

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonai Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 3 dienų
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Aven
netoli 46th St., Chicago, UI.

Telephone Yardi 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blue 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31 st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų.A. L. DAVIDONIS, M. D.

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 Ud 11 vaL ryto; 
ano 5:80 iki 7:81 vakare.

Į šią pirmutinę, seniausią ir geriausią Lietuvių Valsti- 
jinę Banką Amerikoje, kur Saugumas ir Patarnavimas 
yra pamatas augimo šios stiprios Bankos. Gausite 3 nuo
šimti į metus už viena mėnesį nuo liepos 1 d., iki Sausio 
1, 1925.

Pradėk taupyti $1.00 ar daugiau ir taupykite regu- 
liariškai, padėdamas dalį kas savaitę arba kas mėnuo iš 
savo uždarbio.

Siunčiame pinigus į visas pasaulio dalis doleriais ar
ba litais dienos kursu, parduodame laivakortes ant visų 
Linijų, inšiurinam namus ir rakandus nuo ugnies, darome 
paskolas ir parduodame {Pirmus Morgičius kurie atneša 6 
nuošimtį į metus.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kadžio Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki II ry
to, 7 iki 8:3t vakare. Del specialia 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

istedSt

gi

Banko turtas virš

Sale! Sale! Sale!
didžiausias išpardavimas lietuviškos 

išdirbystės čeverykai: Vyrų, moterų 
ir vaikų prasidės subatoje, July 12, 
1924.
Musų čeverykai 100% skuros, stip
ri, gražus ir tinkami ant kojos.

OVER GLOBĖ SHOE STORE
11138 So. Michigan Avė. 

Roseland, III.

Metropolitan State Bank 
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA 

2201 W. 22nd JS ST. 
CHICAGO.

BANKOS VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak. 
UTARNINKAIS IR SUBATOMIS iki 8:30 vai. vakare.

ILSONS 
Fashion

STOR

Vien tik Lietuviu krautuve

Kapitalas ir perviršis

$275,000.00

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 ▼.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MŪNKIEWICZ
Rsslikas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3325 So. Halsted St.

Vai. nuo 9 iš ryto iki 9 vakare
Phone Boulevard 3033

$3,000,000.00
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted St.

Garsinkitės Naujienose

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chronil 

kų ir slaptų lirų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisag 1800 S. Ashland Ave^ s it 

viršaus Ashland State Bank
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

Biuras 4848 Archer Avė.
Vai. nuo 12:80 Iki 2 ir nuo 6 Ud 8

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J, W. Beaudette
—-■ - ............................... ----- -
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Pavojus nesusitaikymo 
tarp Anglijos ir Francijos 
tapo laikinai pašalintas. An
glijos premjerui atvykus 
Paryžiun ir pasitarus su 
premjeru Herriot, tapo pa
gaminta bendra abiejų val
džių nota Santarvės valsty
bių kviętimui į liepos 16 die
nos konferenciją. Tuo budu 
konferencija galės įvykti. 
Jos svarbiausias tikslas yra 
išdirbti planą Davves’o ra
portui įgyvendinti.

Kad nedavus konferenci
jai suirti, MacDonaldui teko 
padaryti stambių nusileidi
mų Erancijos valdžios gal
vai. Pasirodo, jogei šis toli 
gražu nėra taip tvirtas savo 
vietoje, kad galėtų griežtai 
atmesti Poincarė politiką. 
MacDonaldas turėjo gelbėti 
Francijos premjerą ir todėl 
sutiko nusileisti keliuose 
punktuose, dėl kurių Franci
jos nacionalistai kėlė di
džiausią triukšmą. J Lon
dono konferenciją nebus 
kviečiami Vokietijos atsto
vai; bus palikta galioje repa
racijų komisija (davus joje 
vietą Amerikos atstovui); 
konferencijoje bus paliestas, 
sąryšyje su reparacijų klau
simu, Santarvės valstybių 
skolų klausimas.

Šitie MacDonaldo nusilei
dimai rodo, kad Europos at- 
steigimas eis gana lėtai. Lon
dono konferencija ketina sto 
vėti Versalės sutarties pa
grindu. Kol ta sutartis rie
bus pakeista, tol Europa ne
turės ramybės ir pastovios 
taikos. Bet pakeisti ją var
giai bus galima, kol Vokieti
joje ir Erancijoje nepaims 
viršų darbininkai.

Amerikos komunistai pa
darė dar vieną “salto mor- 
tale”. Užvakar susprogo jų 
naujoji “masinė, klasinė 
Farmer-Labor partija”, ku
rią jie buvo įsteigę mažiaus 
kaip mėnesis laiko atgąl St 
Paul’suvažiavime. To suva
žiavimo nominuotieji kandi
datai į prezidentus ir vice
prezidentus, McDonald ir 
Bouck, atsiėmė savo karidi-
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daturas ir komunistai nuta
rė jų vieton paskirti Fosterį 
ir Gitlową.

Šituodu kandidatu eis jau 
ne Farmer-Labor partijos 
sąrašu, bet kaipo komunisti
nės “darbininkų partijos” 
kandidatai.

St. Paul suvažiavimo no
minuotieji kandidatai pasi
traukė, kadangi William 
Mahoney ir kai kurie kiti 
naujosios Farmer-Labor 
partijos nacionalio komiteto 
nariai griežtai pareikalavo, 
kad ji remtų La Follette’ą. 
Po to, kai Wisconsino sena-, 
torius buvo viešai pasmer
kęs komunistus, šie negalėjo 
jį remti; todėl jiems neliko 
nieko kita, kaip tiktai neš
dintis su savo kromeliu lau-, 
kan. ...Lų

Fosterio ir Gitlowo nomi-: 
navimas, žinoma, yra “džio- 
kas” daugiaus nieko.

Maskvos davatkėlės dabar 
gali pasidžiaugti savo “ge- 
nialės” strategijos vaisiais. Į 
Clevelando Progresyvio Vei
kimo konferenciją jų neįsi
leido. St. Paul suvažiavime 
jie veidmainiavo, kiek gale- ■ • .
darni, kad pritraukus prie 
savęs farmerius; bet ir šie 
dabar nuo jų atsimetė. Taigi 
po visos “storonės” jie šiam 
die stovi-prie to paties savo 
“suskilusio 16vio”j į kurį jau 
niekas nė žiūrėti nebenori.

Kas mėgina gyventi kitų 
apgaudinėjimu, tas galų ga
le pats pasijunta esąs apgau
tas.

HM

Apžvalga
TERORAS IR “BLOFAS”

Ncžinia, ar “Vienybė” apsi
meta nesuprantanti, ar ji tikrai* 
dar iki šiol neįstengė suprasti, 
delko “Naujiends” nupeikė jos 
pasaką apie komunistų “revol
verius”. Ji sako:

“Vienok revolveriai vistiek 
buvo. Tik, žinoma (! “N.” 
Red.) jie kitoniškoje formoje 
buvo demonstruojami. Paveiz- 
dan, komunistas Andriulis iš
kėlė grūmojimą socialistui Dr. 
Montvidui, kad jį komunistai 
Chicagoje per ‘dvi savaiti su
ėsiu’ (taip ir Seimo protokole 
šis grasinimas užrašytas), 
čionai p. Grigaitis visai ne
pyksta. Jam komunistai vis
tiek artimesni, negu tautinin
kai, prie kurių ‘talkon ’jis la
bai siūlosi.”
Puiki logika. Jeigu komunis

tas grasina “suėst” socialistą, 
tai reiškia, kad to socialisto 
draugui, Grigaičiui, komunistai 
yra “artimesni”!

“Vienybės” redaktoriaus gal
voje mintys eina kokioje tai at
buloje tvarkoje, kurią papras
tam žmogui sunku ir suprasti. 
Jeigu ne tas jos atbulas protavi
mas, tai jisai pats numanytų, 
kad Andriulio grūmojimas visai 
nėra argumentas prieš “Naujie
nas”.

Kad komunistai vartoja grū
mojimus; ir ne tik grūmoja, bet 
ir vykina savo grūmojimus (jei
gu tiktai gali), — tą mes žinome 
labai genai ir esame rašę apie 
tai šimtus kartų. Juk, pav. 
kai Chicagoje buvo perorgani
zuojama Lietuvių Socialistų Są
junga, tai komunistų padaužos, 
ateidavo į socialistų susirinki
mus, vartodavo kumščias prieš 
juos. Be to, ar nežino visj ląik-t 
raščių skaitytojai, ką darė ko 
munistai drg. Bielinio maršruto 
laiku?

Bet jeigu komunistai vartoja 
gąsdinimus ir „smurtą prieš savo 
oponentus, tai iš to dar neiš-
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Karveliai Kaipo Laišknešiai nn’Tirnn

MAKSIM GORKI
eina, kad “Vienybė” turi teisę 
meluot.

Pirm SLA. seimo ji pranešė 
kaipo faktą, kad kai kuriose Su
sivienijimo kuopose, delegatai 
komunistai tapę “aprūpinti re
volveriais”, idant jie galėtų sei-. 
me “pralieti kraują buržujams”. 
“Naujienos’ delei šito ir pasakė: 
jeigu tas “Vienybes’ pranešimas 
yra tiesa, tai ji privalo įrodyti 
jį ir Susivienijimas privalo to
kius kriminalius elementus be 
atidėliojimo imti į nagą; o jeigu 
tas pranešimas yra neteisingas, 
tai Brooklyno laikraštis turi jį 
tuojaus atšaukti, nes skelbimas 
tokių dalykų apie Susivienijimo 
kuopas meta didelę dėmę ant or
ganizacijos.

“Vienybė’*’ tečiaus nepadarė! 
nei vieno, nei antro dalyko. Vie
toje to ji dabar aiškinasi, kad jos 
paskelbtieji “revolveriai” pasiro
dė— “kitoniškoje formoje”!

Reiškia, ji pati dabar prisipa
žįsta, kad tas, ką ji pasakojo, 
kaipo faktą, buvo ne faktas, o; 
tiktai tokia “kalbos figūra” ku-- 
ria jis norėjo pasakyti ne: 
tą, ką kiekvienas galėjo supras-' 
ti iš jos žodžių. Tai kodėl gi ji iš 
sykio to nepaaiškino?

Jeigu “Vienybė” turi paprotį: 
vienaip kalbėt, o kitaip manyt, 
tai jau čia ne musų kaltė. Gali-i 
me tečiaus painformuoti ją, kadi 
tuo savo nelemtu papročiu ji taip! 
save diskreditavo rimtesniųjų 
žmonių akyse, jogei šiandie jau; 
beveik niekas jai netiki. SLA. 
seime, pav. jos “skymai” apie 
konstitucijos taisymą nerado jo- 
kio pritarimo. • v

Ne tik teroristų, bet ir “blo- 
ferių” niekas nemėgsta.

IŠ SAPNININKO

Naujasis “Sandaros” neva re
daktorius šokinėja iš džiaugsmo, 
kad jam pasisekę surasti dar 
vieną socialistų “grieką”. Pirmą 
jisai papasakojo svietui, kad so
cialistai remiasi “prietarais”; o 
dabar jisai ve ką atidengė:

“ ‘Naujienos’ vis bubnijo ir 
bubnijo prieš Valstiečius 
Liaudininkus, kam pastarieji 
ėjo į koaliciją su krikšč. demo
kratais.”

Tas, žinoma, yra netiesa. Nė 
“Naujienos”, nė kiti socialistų 
laikraščiai “nebubnijo” prieš 
koaliciją. Jie peikė liaudinin
kus ne už tai, kad šie buvo su
darę koaliciją su krikščionimis, o 
tiktai už tai, kad, būdami koali
cijoje, jie ėjo į neleistinus kom
promisus su krikščionimis. Liau
dininkai juk sutiko palikti karo 
stovį; jie nesipriešino spaudos 
varžymui ir darbininkų organi
zacijų slopinimui; kuomet jų 
žmogus žalkauskas sėdėjo vi
daus reikalų ministerio vietoje, 
tai žvalgybos, milicijos ir karo 
komendantų siautimas buvo pa
siekęs aršiausio laipsnio.

Socialistai sakė, kad jeigu 
liaudininkai neįstengia atsilai
kyti klerikalams net paprastųjų 
pilietinių laisvių klausimu, tai 
jie neprivalo būti valdžioje, — 
tuomet ant jų nepuls atsakomy
bė už reakcijos darbus.

Šitas socialistų nusistatymas, 
kaip matote, neturi nieko bendra 
su tuo, ką apie juos sapnuoja 
“Sandara”.

M. PETRAUSKAS IŠVAŽIAVO 
LIETUVON

Liepos mėn. 5 d. iš Bostono 
uosto laivu “Samaria” išplaukė 
Europon kompozitorius Mikas 
Petrauskas. Uoste jį palydėjo 
keletas šimtų žmonių.

Prieš išvažiuojant jam buvo 
surengta vieša vakarienė ir daug 
mažesnių išleistuvių vakarėlių. 
“Keleivis” praneša, kad būrys 
so.-bastomečių (Šidlauskas, Ba- 
gočius, Michelsonas ir k.) įteikė 
Petrauskui $100 vertės dovaną— 
gryno aukso taurę.

Tarp Zabinka ir Jelces kaimų 
('Disnoš apskr.) kelyje užpuo
lė 8 plėšikai M. Nelštandą ir 
Šlomą Sęloveičiką, apmušė juos 
gerai ir atėmė visas prekes. 
Plėšikai pabėgo.

■ d‘
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Istorinė apžvalga.
[“T.”] Visi atsimename, kaip 

greitas
O mi-t betgi lig 

už savo 
dėkingas

kiečiai tuojau išleido griežtą 
drakonišką įsakymą išnaikinti 

musų krašte visus karvelius. 
Kuo šie kuklus nekalti paukš
teliai užsitraukė ant savęs to
kių vokiečių nemalonę? Kodėl 
galinga, baisiais ginklais apsi
šarvavusi, vokiečių armija bi
jojo lokių malonių paukščių?

Atsiminkime žilą senovę, at
siminkime visuotinąjį tvaną ir 
Nojaus arką. Išleistas iš arkos 
varnas išlėkė sau ir negrįžo, o 
karvelėlis palakiojo, sugrįžo su 
alyvos šakute, kaipo tvano pa
baigos liudininke. Pasirodo, 
jau Nojaus laikais karvelis 
žmogui tarnavo kaipo žinių ne- 
x t į isėjas.

Senovės finikiečių pirkliai, 
plaukiodami plačiose jurose, 
naudojosi karveliais ryšiui pa
laikyti su savo tėvyne. Graiki
joj Taurostenas pasinaudojo 
karvelio greitumu pranešti sa
vo tėviškei žinią apie savo lai- 
ihūjimą Olimpijos žaidimuose.! 
Senovės karuose karveliai daž
nai atlikdavo greičiausio tele
grafo rolę. Bet ir naujais lai
kais, prieš telegrafo išradimą, 
karvelių rolė greitam susižino
jimui buvo nepakeičiama. Net 
Reuterio agentūros įsteigėjas 
naudojosi karveliais, 
žinias siuntinėdamas. 
liardierius Rotšildas 
pfalobimą turi labai 
būti karveliams. Būtent, 1815 
m. nugalėjus Napoleoną] prie 
Waterloo, Rotšildo bankas 
Londone karvelių pagalba kė
liomis dienomis ankščiau gavo 
žinių apie Paryžiaus biržą po 
Napoleono nugalėjimo, negu 
Anglijos plati visuomenė apie 
tai sužinojo, nes tada jokio te
legrafo dar nebuvo, ir pigiai 
prisipirko Anglijos vertybinių 
popierių, kurie greitai labai pa
brango.

Išradus telegralą mlanyta, 
kad karvelių tarnavimo am
žius jau pasibaigė. Bet vokie
čių karas su prancūzais 1870 — 
71 m. parodė, kad ir dabar 
karveliai dar nenustojo savo 
reikšmės. Laike Paryžiaus ap
gulimo karveliai gavo išnešio
ti iš miesto ir į jį apie 115,000 
depešų. Visų valstybių kariuo
menių vadovybės karveliais la
bai susirūpino. Ir pereitas di
dysis karas parodė, kad, nežiū
rint visų technikos išradimų, 
kariuomenė negali atsisakyti 
nuo karvelių tarnybos. Nei be
vieliai telegrafai bei telefonai, 
nei įvairiausi orlaiviai negali 
visame kame karvelių patarna
vimų išstumti. Todėl ir dabar 
Vokietijoj, Belgijoj, Prancūzi
joj, Lenkijoj ir kituose kraš
tuose labai rimtai žiūrima į 
karvelių laišknešių auginimą 
bei veisimą. Vokietijoj, pavyz
džiui, yra apie 2,000 karvelių 
auginimo draugijų su kokia 
puse milijono karvelių.
Laišknešių karvelių ypatybės
Laišknešio karvelio phgrin- 

dinė ypatybė yra, tai jo prisi
rišimas prie savo gimtinės, prie 
savo draugės. Iš karvelių mes, 
žmonės, tikrai daug galime pa
simokyti, kaip savo gimtinę 
mylėti, gerbti ir mylėti savo 
gyvenimo draugę ar draugą. 
Visa laiškanešių karvelių ver
tybė gludi jų sugebėjime pa
žinti savo gimtąją vietą, prisi
rišti prie jos ir į ją iš labai to
limų vietų greitai sugrįžti. Ži
noma, ne visi karveliai tų pri
valumu turi. Daugybė jų ne
randa kur namo parlėkti iš 
antro ar trečio kaimyno. Bet 
laiškanešių veislės karvelis be 
jokio vargo randa kelią sugrįž
ti per dešimtis, dažnai net šim
tus kilometrų. Ši veislė yra 
žmonių; |yčįa išaugyta, '■ paręn- 
kąht. vistinktfmesnių<ir:tin’M- 
mešnių' pbrų kiaušihįusj nau
jiems karveliams išperinti. Šio 
parinkimo keliu atsirado naujų 
karvelių veislių, kurios laiškų 
nešiojimui, sportui ir kitiems 
reikalams labai gerai tinka.

pasižymėjusių karvelių, 
gera veislė 

ištobulinimo

karvelių laiš- 
bclgai. Belgi-

tam tikras tautinis

ra 11-

galia 
gbras

Laišknešių išauginime gerų re
zultatų duoda tik suporavimas 
savo lėkimu ir tėviškės sura
dimu
Tai yra vienintele 
išauginimo bei 
priemonė.

Ypatingai gerų 
kanešių išaugina 
joj šios rųšies karvelių augini
mas yra 
sportas, pasiekęs /aukšto tobu
lumo laipsnio. Iš belgų nupirk
ti karveliai net po dviejų ne
laisvos metų ištrukę vėl 
da kelią į savo tėvynę!

Karvelio orientavimosi 
yra didelė. \ Turėdamas 
akis ir pakilęs kokius 200 met
rų aukštyn, karvelis gali ap
mėtyti kokį šimtą kilometrų 
kelio. Jei jam tenka lėkti toli, 
tai jis orientuojasi savo atmin
timi, būtent, kitąsyk matytus; 
pakelėje daiktus karvelis pa
žįsta; jis žiuri taip pat į saulę, 
kuri jam padeda linkmę atmin
ti.

Nesenai prancūzų pulkinin
kas Paul Renard laikraštyje 
“Journal dės Debats” rašė apie 
karvelių laiškanešių svarbą.! 
Jis pažymi, kad karveliai, tur 
būt, turi specialį orientavimo
si organą, nes nuvežti už šim
tą kilometrų nuo savo nuola
tinio -gyvenimo ' vietos trauki
niu ar vežirųe, jie greitai ras
davo grįžimo ■ kelią. Fiziologai 

šiol tokio specialiu 
organo dar nesusekė. Iš kitos 
pusės, karveliai turi, matyti -sa
vo lėkimo kelią. Kada minėtas 
pujkinihkas pasikeldavo balo- 
no pagalba į^ orą ir'debesyse ar 
virš jų paleisdavo karvelius 
lėkti, jie tuojau sugrįždavo į 
tą patį baloną, visai ir neban
dydami ruknose kelio ieškoti.

Kiek pirmiau Baslijoj norėjo 
įsteigti karvelių paštą karo rei
kalams. Į Korsiką nugabeno 
karvelių iš Arraso. Pasirodė, 
kad vienas iš jų betgi sugrįžo 
į Arrasą iš taip tolimos Korsi
kos. Kiti, mažiau išlavinti, su
tiko pasilikti naujoje savo tė
vynėje. Yra buvę atsitikimų, 
kad iš Tuluzoš nugabenti Is
panijon karveliai sugrįžo at
gal, perlėkdami Pirenėjų kal
nus arba net jų apsilenkdami.

Laiškanešiai karveliai gali 
sugrįžti iš tolimų distancijų, 
jei juos tyčia tenai nugabensi
me. Bet paprastai jie nuo savo 
lizdo tik netoli lekia. Todėl 
juos reikia mokyti. Iš pradžių 
juos išveža kokia 10 kilomet
rų tolumo nuo jų guštos ir pa
leidžia parlėkti. Vėliau distan
cijas vis dvigubina ir dvigubi
na, vadinasi, išveža 20 kilomet
rų, 40, 80, 160, 320 km. ir tt. 
Yra tokių, kurie ilgose kelio
nėse paklysta, bot kiti prie jų 
pripranta ir puikiai sugrįžta.

Karveliai gali būti uždaryti 
ištisas savaites ir mėnesius ne
nustodami savo orientavimosi 
gabumo. Sako, kad juos grįžti 
į savo lizdą pritraukia “mote
rystės ištikimybė.” Gal būt ta
me yra didelė dalis tiesos. Bet 
karveliai laiškanešiai puikiai 
atsimena savo lizdo vietą. Jei 
lizdą tik keletą metrų perkelsi 
į šalį, karveliai ilgai nenori į jį

Buvo daroma bandymų /no- 
kyti karvelius lėkti ir parlėkti. 
Pavyzdžiui, Paryžiuje tokiems 
mokinimams visai neduodavo 
lesti. Bet juos gabendavo į 
Fonteneblo, kur jiems duoda
vo geriausio maisto. Po šitokių 
pratinimų jie tikrai nustatyto
mis valandomis lėkdavo iš Pa
ryžiaus į Fonteneblo ir, palesę, 
iš tenai grįždavo.

(Bus daugiau)

BAPTISTU JAUNUOMENĖS 
SUVAŽIAVIMAS.

DENVER, Colo., liepos 10. — 
Čia prasidėjo trisdešimt trečia
sis metinis Tarptautinės Bapti
stų .Jaunuomenės Sąjungos su
važiavimas. Delegatų yra suva
žiavę daugiau kaip 3,000 iš visų 
Jungtinių Valstijų, taipjau 
Kanados ir Francijos.

iš
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Vertė K. Baronas

Senutė Izergil
(Tęsiny*)

niimiiiiiiil

turkas, 
despotas 

išblyš- 
nu-

štai jis, senas išdidus 
veikiausia fatalistas ir 
ir greta jo — jo sūnūs, 
kęs trupus rytų kvietkelis, 
nuodytas bučkių. O štai pagyrū
nas lenkas, mandagus ir žiau
rus, iškalbus ir išdidus... Ir vis 
jie tik blyškus šešėliai, o ta, 
kurią jie bučiavo, sėdi greta 
manęs gyva, bet išdžiovinta lai
ko, be kūno ir be kraujo, su šir
dim be troškimų ir su akimis 
be ugnies... taipjau beveik šešė
lis.

Štai 
savo 
ant 

atsi-

O ji tęsė savo pąsakojimą:
“Lenkijoj pasidarė man sun

ku gyventi. Ten gyvena šalti ir 
melagiai žmonės. Aš nemokėjau 
jų gyvatiškos kalbos. Visi šny
pščia... Ką šnypščia? Tai Dievas 
davė jiems tokią gyvatišką kai-'- 
bą už tai, kad jie melagiai. Ėjau 
aš tada nežinodama kur ir ma
čiau; kaip jie rengėsi kelti mai
štą prieš jus, rusus. Ir pagalios 
aš pasiekiau Bochnijos miestą. 
Vienas žydas mane nupirko ;.ite 
sau pirko, o kad prekiauji ma
nim. Aš sutikau aut tb. l<ad gy
venti,' reikia mokėti ’ką-nors 
dirbti. Aš nieko nemokėjau ir 
štai už tą mokėjau savimi. Bet 
aš tada nusitariau, kad jei aš 
gausiu kiek pinigų, kad sugryš- 
ti namo į Byrlatą, aš nutrauksiu 
retežius, kaip nė tvirti jie butų. 
Ir gyvenau aš ten. Vaigščioda- 
vo pas mane turtingi ,ponai: Ir 
puotaudavo su manifn ir pas 
manę. Tai jiems brangiai kai
nuodavo. Pešdavos jie dėl ma
nęs, nusigyvendavo. Vienas pla
kėsi prie manęs ilgai ir kartą 
štai ką padarė: atėjo, o tarnas 
paskui jį eina su maišu, 
ponas paėmė tą maišą į 
rankas ir užvertė jį man 
galvos. Auksiniai pinigai 
mušė man į galvą ir buvo links
ma man klausytis kaip jie 
skamba krisdami ant grindų. 
Bet aš vistiek išvariau poną. 
Pas jį buvo toks storas riebus 
veidas ir pilvas — kaip gera pa
galvė. Jis žiurėjo kaip soti 
kiaulė. Taip, aš jį išvariau, 
nors jis ir sakė, jog pardavė vi
sus savo dvarus ir namus, ir 
arklius, kad apipilti mane auk
su. Aš tada mylėjau vieną ver
tą poną su sukapotu veidu. Vi
sas jo veidas buvo sukapotas 
kryžių kryžiais kardais turkų, 
su kuriais jis kariavo už grai
kus. Štai žmogus! Kas jam 
graikai, jei jis lenkas? O jis 
nuėjo, kariavo greta jų prieš jų 
priešus. Sukapojo jį, viena akis 
išvarvėjo nuo kirčio ir du kai
riosios rankos pirštai buvo nu
kirsti... Kas jam graikai, jei jis 
lenkas? O štai kas: jis mylėjo 
žygius. O kada žmogus myli žy
gius, jis visuomet sugebės juos 
atlikti ir ras kur tai galima. Gy
venime, ar tu žinai, visados yra 
vietos žygiams. Ir tie, kurie ne 
randa jų sau, tai tik tinginiai ai 
paprasti bailiai ir nesupranta 
gyvenimo, nes jei žmonės su
prastų gyvenimą, kiekvienas 
panorėtų palikti po savim jame 
savo šešėlį. Ir tada jis nesunai
kintų žmonių be pėdsako... O, 
tas sukapotasis buvo' geras žmo
gus! Jis buvo pasirengęs eiti į 
kraštą svieto kad kąnors daryti. 
Turbut jūsiškiai užmušė jį lai
ke maišto. O kam jus- ėjote mu
šti vengrus? Na-na, tylėk!...”

Ir įsakydama man tylėti, se
nutė Izergil urnai pati nutylo ir 
užsimąstė.

“Pažinau aš ir vieną vengrą. 
Jis kartą išėjo nuo manęs, — 
tai buvo žiemą, — ir tik pava
sary, kada nutirpo sniegas, jį 
į’adoi lauke su peršauta galva. 
Štai kaip! Matai — ne mažiai 
maro žudo žmones meilė; jei su- 
skaityt — ne mažiau... Ką aš 
pasakojau? Apie Lenkiją... 
Taip, ten aš sulošiau savo pas
kutinį lošį. Susitikau vieną šle- 
ktelį... Štai buvo gražus! Kaip 
velnias. Aš gi jau sena buvau, 

ak, sena! Ar buvo man ketu
rios dešimt mietų? Galbūt kad 
ir buvo... O jis buvo dar ir išdi
dus, ir išlepintas mus moterų. 
Brangiai jis man kainavo... 
taip. Jis norėjo iškarto mane ir 
paimti, bet aš nesidaviau. Aš 
niekad nebuvau kieno nors ver
ge. O su žydu aš jau užbaigiau, 
daug pinigų jam daviau... Ir 
jau Krokuvoj gyvenau. Tada aš 
turėjau visko, ir arklius, ir au
ksą, ir tarnus,.. Jis vaigščiojo 
pas mane, išdidus demonas, ir 
vis norėjo, kad aš pati pulčiau 
jam į rankas. Mes susibarėm su 
juo... štai kaip!... Aš dagi, —at
simenu, — kvailavau delei to. 
Ilgai tai tęsėsi... Aš paėmiau 
viršų: jis’ ant kelių maldavo 
manęs...' Bet tik paėmė ir tuoj 
ir pametė. Tada aš supratau, 
kad tapau sena... Ak, tai buvo 
man nesaldu!... Aš juk mylėjau 
jį, tą velnią... p jis, susitikda
mas mąųe tyčiojos iš manęs... 
nedoras’jis buvo! Ir kitiems jis 
tyčiojos iš manęs, o aš tą viską 
žinojau. Na, kartu gi man buvo, 
sakysiu., Bet jis buvo čia,-arti', 
ir aš vistiek juo gėrėjaus.O 
štai kaip jis išėjo muštis ^u ju
mis, rusai, negera man pasidarė. 
Lenkiau aš save, įjpb negalėjau 
paklikti... Ir nusprendžiau va
žiuoti pas jį. Jis buvo apie Var
šuvą, miškuose.

“Bet kada aš atvažiavau, tai 
sužinojau, kad jau juos jusiš 
kiai sumušė... ir kad jis belais
vėj, netoli kaime.

“Reiškia, — mąsčiau aš, — 
nepamatysiu jo daugiau. O ma
tyti norėjosi. Na, aš pradėjau 
rūpintis pamatyti... Pasirodžiau 
elgeta, šluba, ir nuėjau, užsirl- 
šusl veidą, j tą kaimą kur, jis 
buvo. Visur kazokai ir karei
viai... brangiai man kainavo bū
ti ten! Sužinojau aš kur jie, 
lenkai, sėdi ir matau, kad pa
kliūti ten sunku, O man reika
linga tai buvo. Ir štai naktį aš 
prišliaužiau prie tos vietos kur 
jie buvo. Šliaužiu daržu tarp ly
sių ir matau: sargybinis stovi 
ant mano kelio... O aš jau gir
džiu dainuoja lenkai ir garsiai 
kalbasi. Gieda vieną giesmę... 
prie Motinos Dievo... Ir jis ten 
taipjau gieda.. Arkadėlis mano. 
Man skurdu pasidarė, kada pa
mąsčiau, kad pirmiau paskui 
mane šliaužiodavo... o štai atėjo 
laikas — ir aš dėl žmogaus 
šliaužiu gyvate palei Žemę ?r 
galbūt ant mirties šliaužiu. O 
tas sargybinis jau klausosi, pa
silenkė į priekį. Na, kasgi man? 
atsikėliau nuo žemės ir nuėjau 
prie jo. Nė peilio aš neturėjau, 
nieko, apart rankų ir liežuvio. 
Gaila, kad nepasiėmiau peilio. 
Pašnabždomis sakau: “pa
lauk!...” O jis, tas kareivis, jau 
pristatė prie mano gerklės dur
tuvą. Aš sakau jam pašnabž
domis: “nedurk, palauk, paklau
syk, jei turi sielą! Nieko nega
liu tau duoti, o tik prašau ta
vęs...” Jis nuleido šautuvą ir 
taipjau pašnabždomis sako man, 
“eik šalin boba! Ko tau? Aš pa
sakiau jam, kad mano sūnūs ten 
uždarytas... ‘,Tū supranti, karei
vi, — sūnūs! Tu juk pats kieno 
nors sūnūs, taip? Tai štai pa
žiūrėk j mane — aš turiu tokį 
pat, kaip ir tu, ir štai kur jis! 
Leisk pamatyt man jį, galbūt 
jis numirs greit... ir galbūt, ta
ve rytoj užmuš... verks tavęs ta
vo motina? Ir juk sunku bus 
tau numirti nepamačius jos, sa
vo motinos? Ir mano sunui tai
pgi sunku. Pasigailėk gi savęs 
ir jo, ir numęs — motinos!”

■( “Ak'kaip ilgai1 aš ' kalbėjau 
jam! Lietus lijo ir mirkdė mus. 
Vėjas kaukė ir staugė ir stum
dė mane tai į nugarą, tai į kru
tinę. .

(Bus daugiau)
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Anglijos ir Lietuvos 
Santikiai Istorijoj ’

stipri Lie
tuos pla-

kurdamas

[“L.”] Anglai susipažino pir
miausia su lietuviais Prūsų že
mėje prekybos keliu, o vėliau tu
rėjo reikalų ir su kitomis lietu
vių žemėmis.

Prusai — viena lietuvių gimi
nių. XII amž. pradžioj lenkai 
kovai su prūsais pasikvietė į 
talką vokiečius, būtent tam tik
rą dvasiškai daro ordeną, o jau 
baigiantis XIII am., jisai įsivy
ravo Prusnose. Prieš tat nese-1 
nai kiti vokiečiai buvo įsivyravę 
ties Dauguva latvių žemėje, o 
vėliau susiliejo į vieną su Prūsų 
ordenu. Sustiprėję, ėjo toliau, 
bandė užimti kitas lietuvių že
mes, stengėsi įsivyrauti visoj 
Pabaltėj, bet iškilusi 
t u vos valstybė išardė 
nūs.

Vok iečių ordenas,
svetimoje žemėje savo valstybę, 
nuolat reikalavo pagalbos iš va
karų Europos ne vien iš vokie
čių: jis skelbdavo, jog ir visos 
tautos turinčios stoti karan dėl 
civilizacijos ir krikščionybės ir 
dėl to eiti jiems talkon. Taip 
kita ko vokiečių ordenas reika
lavo pagalbos iš anglų. Anglų 
karaliai pasižada šelpti pinigais 
ir tikrai ją duoda, nors ne visuo
met — kartais nustoja tat darę. 
Ordeno pirkliai, be to, varo pre
kybą su anglais, įveždami į ang
lus prūsų prekių ir atvirkščiai; 
tuo budu jie supažindino anglus 
su prūsais. Kiti tarpininkai, dar 
didesni, kurių buvo tari) Prūsų 
ir Anglų — tai Hanzos pirkliai.

XIV amž. jau randame Prū
suose anglų bajorus, kurie eida
vo ordenui pagalbon prieš Lietu
vą; dar anglai neturi tiesioginių 
ryšių su Lietuva.**) Karingi 
anglų ir škotų bajorai ieškodavo 
vietos savo energijai įdėti. Ne
senai jie darydavo žygius į Pa
lestiną, o dabar, baigusis kryžių 
karui, dažnai kariaudavo kur ki
tur — vieni su prancūzais, kiti 
eidavo į kovas prieš maurus Is
panijon, o dar kiti pradėjo ke
liauti į Prusus — prieš lietuvius.

Anų laikų apšviestoji visuo-

lietuvė ir vaikai nelaisviai iš ka
žin ko nupirkti pakeliui buvo, 
parsivežti namo parodyti. Kara
laitis bandė dar sykį padaryti; 
žygį Lietuvon 1392 m., ir buvo* 
Karaliaučiuje. Ųrieš jam atva-į 
žiuojant iškilo dideli vaidai dėl 
Jurgio vėliavos; norėjo ją nešti 
anglas garsusis Percy, vokiečiai 
nenusileido, Liet. Kunig. Vytau
tas stengėsi numaldyti vokiečius 
anglus. Vėliau norėjo tat pra
vesti Derby, kaipo karalaitis, 
naudodamasis savo padėtim, 
bandė gauti pirmenybę, bet be 
geros kloties.

Nepavykus sustiprėti anglų 
padėčiai, bajorai pamažu trau
kiasi. Ypač nepatiko ordenui,1 
kad anglų bajorai rūpinosi pre
kyba, vare savo diplomatinį dar
bą. Užtat vis tiek po to labiau 
skverbiasi į Prusus anglų pirk
liai.

n.
Pirkliai daug seniau buvo pa

sirodę Piusuose, negu vyčiai. 
Jau XVII amž. anglai gabena 
savo gelumbes per vieną kitą 
miestą, o paskui išsiplėtė ir po 
kitus ordeno valdomus miestus. 
Čionai angių pirkliai turėjo susi
durti su ordeno pirkliais ir su 
Hanza. Anglų pirklių padėčiai 
Prusnose turėdavo įtakos politi
kos, prekybos santykiai tarp 
angių valdžios ir vokiečių pirklių 
(Hanzos ir Ordeno) Anglijoj. 
Tačiau Anglijoj anglų pirkliai 
ėmė palengva stumti Hanzos 
pirklius, kurie buvo įsigiję pri
vilegijų iš anglų karalių. Ir ne 
tik juos stūmė iš savo krašto, 
bet paskui plėtėsi dar kitose ša
lyse, kur iki šiol viešpatavo vie
ni vokiečiai. Kartais už vokie
čių suvaržymą Angluose atsaky
davo save turtu ir net savim ait
rių pirkliai vokiečių ir ordeno 
ž:mloc. Anglai patys tiesiogi- 
hių ryšių su Lietuva turėjo ne
daug; iš pradžių tenkinasi vo
kiečių tarpininkavimu ir paskui 
tik užmezgė tiesioginius ryšius. 
Vokiečių rankose buvo abiejų

Prusus. Vienur teikė žinių 
pirkliai, kitur Ordeno agentai 
žodžiu ir raštu daug apie juos 
pasakojo, paskui patys anglai 
dalyvavę pranešdavo daugiau ži
nių apie prusus ir lietuvius. Vo
kiečių žodis “reizė” — žinomas 
ir angių kalbai; “Chauster’io 
“Cantenbury — Apsakinėjimuo
se” mini tuos žygius: matyt, tie 
žygiai buvo įdomus savo.įspū
džiais. Dalyvaujančių angių ii 
škotų bajorų skaičius įvairuoja, 
žiūrint to, ar užimti jie kartu 
kur arčiau, pav., su prancūzais, 
ar ne. Nesenai tarp savęs ka
riavusieji anglai ir škotai, ar an
glai ir prancūzai eina išvien pa
liaubų laiku prieš lietuvius. Bet 
senoji neapykanta nenyksta. Del 
to turime Prūsų žemėje konflik
tų tarp anglų ir prancūzų; ypač 

daug ištikdavo tarp gausin-j 
niųjų ir Įsivyravusių vokiečių 
anglų. Iškyla angluose no- 
, atsiradus didesniam burini, 
ti Prusnose išimties padėtį, 

užimti pirmesnę vietą; pav., jie 
kartais nori nešti šv. Jurgio vė
liavą, ar eiti su savaja; varžosi 
su vokiečiais, bet vokiečiai neuž
sileido. XIV amž. baigiantis 
anglų dalyvių skaičius didėja.

Minėtinas yra didelis anglų 
1390-91 m. žygis, kuriame daly
vavo anglų karalius, princas 
Derby, vėliau anglų karalius En
rikas IV. Jisai buvo žygyj prieš 
Vilnių, kurį Vytautas norėjo iš
vaduoti iš lenkų. Vilniaus ne
paėmė. Grįžo namo, Trofėjai—

J M

♦) Pranešimo sutrauka,, padiiijyta 
Šiauliuose 9, XII,' 19^3‘ir f)iv Tautų 
Sąjungai remti Kaune 11. V. 1924.

**) Kai kurių istorininkų tvirtini
mas, jog buvusi padaryta prekybos 
sutartis su kunig. Keistučiu 1342 m., 
niekuo nėra paremtas, jos ir negalė
jo būti, nes upių žiotys yra vokiečių 
rankose. (Tat patikrino Rymerio ak
tuose p. Gineitis Londone ir p Saka
lauskas Berlyne).

vos prekes — Nemunas, Daugu
va su jų prieupiais; ordenui ap
silpus, vokiečiai- nustojo galingos 
paramos; plačiau’ galėjo veikti

Anglų plekyba, atsiremdama 
j savo valdžią, turėdama gerą 
atramą namie, ėjo stipryn, o 
Hanza, neturėdama šito ramsčio, 
turėjo žlugti; ji žlugo tiktai XVI 
amž. antroje pusėje.

Plečiantis prekybai, Prūsų že
mės anglams buvo per maža. 
Reikėjo per ten gauti prekių iš 
rytų — iš Lietuvos, gudų ir ru
sų anglai nori gauti ir tiesiogi
niu kelių, net bando rasti kelią 
per Ledų Vandenyną, nes Prūsų 
Livonijos miestų pirkliai buvo 
užėmę visas Lietuvos ir rusų 
rinkas XVI—XVII amž.

Tapus ordeno žemėms lenkų 
vasalu ir Lietuvai susidėjus su 
Lenkija, anglų pirkliai teturėjo 
reikalą su abiejų tautų pirkliais, 
kartais neskirdami. Pavyzdžiui, 
karalienė Elzbieta 1560 m. davė 
leidimą Andriui Lenkavičiui ir 
Zenkavičiui pirkliui “iš Lietuvos 
Lenkijoj” pirkliauti brangeny
bėmis.*) (Rymer’s Feodora, 
London 1703, vai. XA p. 603).

III.
XVI —XVIII amžiais ėjo ko

vos dėl viešpatavimo Baltijos 
juroje. Iš pradžių vyravo Han
za, bet ji žlugo. XVI amž., ėmė 
viešpatauti olandai, kuriems pa
dėjo toj kovoj prieš aną anglai, 
o paskui vieni anglai vyravo 
prekybos atžvilgiu. Dar buvo iš 
pradžių kitas varžytojas, švedai 
ir danai, kurie norėjo sau palikti 
visą jurą, tačiau švedų <vyi$vi: 
mas buvo militarinis ir politinis, 
bet ne ekonominis. " v

XVI amž. tikybiniai karai Eu-

ropos vakaruose, išnaikinimas 
ūkio, spyrė ieškoti duonos ry
tuose, Lietuvoj—Lenkijoj. Javų 
gamyba čia pakilo. Anglų pirk
lių skaičius auga Prusnose, 6 
paskui ir Lietuvoje. Eina pirk
liai, amatninkai. Bet ne tik tas 
vienas uždarbis traukė juos čion, 
bet juos varė iš tėvynės ir tiky
biniai persekiojimai ir kovos. Be 
to, Juodoji jura nustojo Lietu
viu ir Lenkijai prekybinės reikš
mės, liko viena Baltoji.

Švedai įsivyravo militariškai 
visoj Pabaltėj; jų rankose buvo 
visi miestai. Pasitaisė finansai. 
Angiai ėjo išvien su jais. Galėjo 
pelningai pirkliauti, nes švedų 
prekyba nedidelė, dargi švedų 
padedamoji pradėjo išstumti 
olandus. (Kromvelio laikai). 
Taigi švedų įsivyravimas, nepa
kenkė anglų prekybai, bet dar 
padidėjo.

Dabar anglai galėjo stipresne 
koja atsistoti Prūsuose, žinoma 
buvo trumpą laiką veikusi galin
ga “Rytų kampanija”, Elbingoj 
įsikūrusį ir kovojusi su Dansku. 
Iš Elbingos eina kartais mažes
nės pirklių grupės, ieškodamos 
tinkamos vietos.

XVII amž. baigiantis, leista 
apsigyventi anglų pirkliams Pa
langoj (1679 m.), leista įkurti 
naujas miestas prie šventosios 
upės (1685 m.); anglų pirkliai 
gavo privilegiją šitame nauja- 
,me mieste (1686 m.); pavadin
tas tas miestas Jau—;Marięn- 
burg. Jonas Sobieskis buvo ma
nęs sustiprėti Lietuvoj, norėjo 
čia įsikurti didelę valdą, kad 
paskui vyrautų ir Lenkijoj.

Anglų pirklius traukė į Pru
sus, kaip jau sakyta, ne tik pre
kybos interesai, bet ir tikybi
niai reikalai juos spyrė ieškoti 
čia pastogės.

Anglų pirklius rišo su viena 
Lietuvos gyventojų dalimi šitie 
tikybiniai interesai, — būtent 
su evangelikais reformatais.

Per juos galėjo Lietuvos re- . 
formatai patenkinti tuos reika
lus, kurių be jų nebūtų tat ga- . 
įėję padaryti esant dabar Lietu
voj tikybiniams persekiojimams. 
XVII amž. Lietuvos reformatai 
galėjo lietuviškai spausdint Lon
done Bibliją (Chylinskio).

Nesant dabar galingų užtary
tojų, Lietuvos reformatai galėjo 
sulaukti pagalbos iš svetur, ži
nome, jog- XVII amž. škotų re
formatai šelpė Lietuvos reforma
tus; tarp kita ko jie paskyrė 
Edinburgo universitete 4 stipen
dijas Lietuvos studentams re
formatams.

Jau XVI—XVII amž. vakarų 
Europoj pirkliai domisi Maskva. 
Ypač reikėjo susirūpinti ja, kaip 
XVII —XVIII amž. dėl karų Lie
tuva su Lenkija buvo panaikin
tos. Prasimušusi prie Baltijos 
juros, Rusija užmezgė tiesiogi
nius ryšius ir artimais keliais su 
Europa, duoda ji visa tai, ką 
aniedvi šąli iki šiol duodavo.

i lenkų anglų faktorija, Prusai 
nuo to prakištų, nes jiems reikė
jo priekabių žemėms gauti, o ne 
prekybos sutarties, 
reikia gauti žalioji 
kurios duodavo rusai. Dabar gali 
jąja aprūpinti Lietuva, į kurią 
tiek kreipė domės Pittas jaunes
nysis.

Laukiama naujo padalinimo. 
Tuo reikalu buvo atvykęs kalbė
ti su Pittu kun. Oginskis.

Dirvą tam priruošė atstovas 
Bukaty, Lietuvos dvarininkas, 
masonas, turėjęs ryšių su anglų 
masonais; iš kitos pusės anglų 
atstovai ir konsulai, pav., Durno 
tyrinėjo ekonominę ir politinę 
podėtį.

Oginskis matėsi su Pittu 1791 
m. Jam pareiškė Pittas, kaip 
pasakoja .Oginskis: “Rodos 
tamsta geriau žinai negu aš, ko
kie seniau buvo prekybos ryšiai 
tarp Anglijos, Olandijos ir Len
kijos. Turėjote mažą uostą Bal
tijos juroj arti upės, kuri, jeigu 
neklystu, vadinasi Šventoji, ku
rią apnešė dumblais, berte pirm 
100 metų, kurio neturite reikalą 
gailėtis, užtat turite šalies vi
duje keletą miestų, kuriuose 
olandų ir anglų pirkliai turėjo 
gerokus sandėlius, ir kuriuose 
budėdavo savo šalies prekes, ku
rias iš jų pirkdavo, atleisdami 
jus nuo naštos juos transpor
tuoti į Baltosioš juros uostus, 
i “šiandien rytą, sako, žiurėjau 
žemėlapyje Kauno, ir Merkinės 
padėtį apie kuriuos keletas mu? 
sų pasiuntinių pasiųstų įvairiais 
laikais į Lenkiją, suteikė mums 
naudingų žinių. Pirmautų mies
tų esąs dviejų plukdomų upių 
santakoje, buvo, kaip sako, gra
žiai gyvenamas ir labai preky- 
bingas; už miesto sienų tebėr 
dar seni fundamentai, kurie pri
mena, jog buvo keletas šimtų 
namų, užimamų anglų ir olandų 
pirklių šeimų. Kas buvo, galėjo 
būti pagražinta atitaisyta. Mes 
žinome geriau, negu jus patys, 
jūsų šalies statistika, kas dęl 
jos turtų, kuriuos duoda jūsų

Anglams 
medžiaga,

žemė. Turite didžiausius miš
kus, be kurių negalime apsieiti? 
o kuriais Lenkijoj ne labai tesi
rūpina. Galėtumėte išvežti ke
turias sykius daugiau vaisių iš 
jūsų valdų, jeigu ūkis pas jus 
nebūtų visai apleistas. Viską 
paliekate gamtai, kuri yra gana 
šykšti savo dovanomis žiemių 
šalyje. Beje, girdėjau, kad ne
senai pas jus pradeda rūpintis 
naudingais verslais. Matydamas 
žemėlapyje kanalą tavo giminės 
vardu, o netolimais ten pat kitą, 
kuris kaip man pranešta, yra pa
darytas valstybės lėšomis, 
upėms sujungti ir vidaus susi
siekimui palengvinti jūsų vai
siams. Nemanau, kad tuodu dar
bu butų jau pabaigtu; juk reikia 
pirmiausia užsiimti, kad suradus 
kelią javams vežti iš pietų pro
vincijų, kurios kaip sako yra la
bai derlingos.

“Lenkų prekyba visuomet tu
rėjo, didžiausios reikšmės Angli
jai ir Olandijai, jūsų javai, linai, 
jūsų kariąpės, jūsų statomieji 
medžiai, jūsų odos ir daugybė 
kitų vaisių, kurie mums yra rei- 

< kalingi visai gerai savo geru
mu šų tomis pačiomis prekėmis’, 
kurias imame iš Maskvos, o jūsų 
linai perviršijo visus, kuriuos 
gauname iš kitų šalių. Prekyba 
su Lenkija tačiau yra tuo nau- 
dingesriė, kad, 'neturėdami nė 
fabrikų' ir jjašVeitimo dalykų su 
palūkanomis atiduodate tą; ką iš 
musų ipUte,< Buk Tamsta įsiti- 
kinęši'Jog Lenkijos Tikintoj taip 
pat, kaip ir jos prekyba, labai, 
rupi rtiusų šįįdžiarir jo&Iniekuo-, 
rtiet nesutiksime, kad i prekybos 
sutartis, apie kurią eina kalbat, 
neduotų jūsų šaliai tos didelės 
naudos, kurios turi teisės lauk
ti...”

Prusai maino frontą. Rusai 
naudojasi anglų seimo opozicija/ 
nesigaili pinigų. Pittas, ruošęsis 
prie karo prieš rusus, turi trauk
tis atgal, tarė, kad tai bus tik 
laikinai, o iš tikrųjų visai. Dargi 
anglų opozicija derėjosi su ru
sais Perapilyje. Pitt politika

žlugo. Anglai nesutiko su Lietu
vos Lenkijos padalinimu, bet 
rimtai nesipriešino, nes “opozici
ja” pasipriešino. Pasiliko jie 
nuošaliai nuo tų įvykių.

XIX amžius pilnas kovų su 
prancūzais ir rusais; kovos buvo 
kartais diplomatinės, o kartais 
—karai; jos buvo ne vienu lai
ku, todėl dėjosi kartais su vie
nais prieš kitus.

Revoliucija neapsilpnino fran- 
cuzų, dargi padarė juos agresi- 
vingesniais; poęifistas Pittas,
norįs taikos rūpinęsis pataisyti 
namie ūkį, vengia karų, bet sto
ja vėliau prieš prancūzus ir Vie
noj 1815 m. atlygino už Versalę. 
Po 1815 m. prancūzai pradeda 
atsigauti prieš anglus. Su ru
sais ėjo kova dėl viešpatavimo 
Azijoj, dėl Balkanų, Konstanti
nopolio. XIX am. — tai tautų 
atgimimas, tautinių valstybių 
kūrimas. Anglų politika ma
žiau 'suriša tiesiai su kontinentu, 
žiūrinti labiau Azijos, Amerikos, 
Afrikos ir nori tenai įsivyrauti 
ir turėti savo rinkoj kelius į In
diją; dėl to Europoj tarnavo pa
žangai. Anglų interesai ir pri
spaustųjų tautų interesai, išva
davimo judėjimai Europoje, aps
kritai, atpuolė. Ne visur vieno
dai kišdavos, ne visuomet aktin
gai, bet stipriai palaikė ten, kur 
jų interesai ■ to uorėj o. Del tb 
XIX amž. artglų’ “liberalizmas” 
(torų ir vyžių) turėjo visuomet 

vardą prispaustose tautose 
despotijose, laukė iš ten pagal
bos. 1831 m. ištiko revoliucija 
Lietuvoj' ir Lertkljof prieš rusus. 
Anglų visuomenė ir vyriausybė, 
žinoma,.priešinga Rusijai. Betj 
teleidžia ičvoiiucijos veikėjams 
įr komisarams pirįdLz-; ginklus, 
Rituoti. Netiki : laime j imu. Iš 
pradžios sukilo Lenkija (1830); 
laukė Lietuvos prisidedant, gal, 
busianti geresnė klotis. Nėjo pa
galbon, su prancūzais nenorėjo 
darbuotis, turėjo kitų painiavų 
kitose vietose ir viduje.

1863 m. sukilime anglų valdžia 
laikėsi nuošaliai. Visuomenė, 
kairieji gaivalai šaukė į kovą 
prieš rusus; viriausybė buvo at
sargesnė. Ji matė prancūzų 
ranką, bijojo jų sustiprėjimo, ne
norėjo bent kame nors su jais 
susidėti. Reikia prisipažinti, ir 
1863 m. nenorėjo didelės Lenki
jos; jau tuomet pastebėjo, kad 
Varšuva nori imti nelenkų že
mes—Lietuvą, Gudiją. Bet tik 
moraliai palaikė sukilimą, sten
gėsi tildyti rusų įnirtimą. O 
prancūzai sukilėlius apvylė—da
vė daugiau pažadų, negu pagal
bos. ‘'

Palaima seniems ir jauniems 
kurie jaučiasi visai 

nusilpę
Tuksiančiai suranda patogumą ir pa

lengvinimą tik j keletą dienų. — 
Yra tiesiog pastebėtina, kaip 

Nuga-Tone greitai veikia.
Nuga-Tone rugrąžina atgal gyvumą, 

nuvargusiems, silpniems nervams ir 
muskulams. Jis būdavo ja raudoną krau 
ją, sudaro stiprius nervus ir labiau
siai suteikia daug spėkos. Nuga-Tone 
teikia atšviežinant j miegą, gerą apeti
tą ir gerą virškinimą, normalų ėjimą 
lauk, daug entuziazmo ir ambicijos. 
Jei jus nesijaučiate gerai, jus priva
lote pabandyti Nuga-Tone. Jums nie
ko nekainuos, jei jums ir nepagelbėtų. 
Nuga-Tone yra malonus vartojimui ir 
jus pradėsite jaustis geriau į keletą 
dienų. Jei jūsų daktaras nedavė jums 
recepto dėl Nuga-Tone, tik nueikite 
įpas aptiekorių ir gaukite butelį. Var
pokite jį tik keletą dienų ir jeigu jus 
nesijausite geriau ir neišrodysite ge
riau, sugrąžinkite likusią dalį aptieko- 
riui, o gausite atgal savo pinigus. Iš
dirbėjai Nuga-Tone žino labai gerai, 
kad ji suteiks jums tiek daug gero 
ir jie įsakė visiems aptiekonams 
duoti jums garantiją arba pinigus 
grąžinti, jei jus neužganėdins. žiūrė
kite garantiją ant pakelio. Rekomen
duojama, garantuoiama ir parduoda
ma pas visus ąptfekorius.

Lytiškos Ligos Gali 
Būti Išgydytos

Ar sergate lytiška liga, kuri pada
ro jumis netinkamu prie darbo ir 
pasilinksminimo. Ar esate vienas 
didelės armijos, kurie kenčiate ty

li gų?

*) šitos privilegijos nuorašą, man 
yra maloniai suteikęs p. Gineitis.

IV.
XVIII amž. — tai eilė pradėtų 

kovų tarp prancūzų ir anglų. Jos 
gina visame pasaulyje taip Euro
pos kontinente, taip Azijoj ir 
Amerikoj. Prakišus vienoj vie
toj, norima atsigauti kitur. An
glai Europos rytuose ir viduje 
ieško šalininkų tai kovai; kitė- 
jant sąlygoms, kitėja ir santy
kiai. Kitėjo santykiai su Lietu
va Lenkija, žiūrint santykių su 
kaimynais.

1783 m. įvyko Versalės taika, 
kur prancuzai pažymėjo anglų 
nugalėjimą. Po to jie ieško tal
kininkų prieš prancūzus visur 
Austruose ,Rusuose, bet jie at
sargius užmezga ryšius su prū
sais. Prasidėjus 'revoliuciniam 
kryžiui Prancūzuose 1788 m., 
anglai atvėsta prie rusų ir ne
ima daugiau rūpintis Lenkijos 
Lietuvos likimu. Su rusais san
tykiai eina blogyn. Dabar iš ru
sų žalios medžiagos nebegalima 
tikėtis gauti; dabar reikia paty
rinėti, ką gali duoti Lenkija-Lįfe-r 
tu va. Į Lenkiją paiso- mažiau 
patarė atiduoti Prūsams Dans- 
ką, Torną, gauti už tą gerą pre
kybos sutartį, užtat iš savo pu
sės apgintų nuo rusų. Prusai 
nenori sutikti: Danskas virstų

Investuokite Savo Pinigus

SAUGIAI
Banko Padarytus

PlfeMŲ MORGIČIŲ AUKSO BONUS

PIRMU MORGIČIŲ PASKOLAS \
Jus negalite rasti saugesnio investmento dėl Jūsų liepos tau- 
pinių.
Pirmų Morgičių Aukso Bonai ir Pirmų Morgičių Paskolos teikia
mos per šį tvirtą Valstybinį Banką, atstovi paskolos padarytos 
per patį banką.
Šis vienas faktas yra visiška garantija jųjų saugumui..
Apart to, kiekviena apsauga žinoma bankiniam bizniui yra užpa
kaly šių investmentų. Visos paskolos yra kraštutiniai konserva- 
tyviškos; palukų mokėjimas yra visiškai tikras prie visokių ap
linkybių ; užtikrinimas visokiais budais yra daug augščiau už pa
prastą.

DAR NĖ VIENAS ŠIO BANKO BONŲ PIR
KĖJAS NĖRA PRARADĘS NĖ DOLERIO♦

Užtikrinimas taipgi yra, jog darote biznį su banku vertu devynių 
milijonų dolerių, su plačiu patyrimu investmento reikaluose, ir 
kuris pirmiausia rūpinasi apsaugoti tuos, kuriems tarnauja.
NEPADARYK KLAIDOS — Ateik į šį banką ir apkalbėk daly
kus šiuo svarbiu klausimu, savo prigimtoj kalboj su banko vir
šininkais. Čia Jus jausitės kaip namuose. Daugybė Jūsų draugų 
ir kaimynų pasakys Jums, jog tai yra gera vieta atlikimui Jūsų 
bankinių reikalų. *

CENTRALTs^BANK
1112 West 35th Street

Clearing House Bankas
.4

Valstijinis BaAkas. _
RESURSŲ VIRŠ DEVYNIŲ MILI0NŲ DOLERIŲ
Depositai padėti iki liepos 15, gaus palukas nuo liepos pirmos

anų nuo

Dr. W. R.
Register, 

109 N. Dearbom 
Street.

Kiekvieno sergančio 
žmogaus draugas.

Mano geriausias pa- 
tyrimas. "Nei vieno 
dolerio nereikia mo. 
keti, kol nebus pa
sekmių.”

Gyduolės išskiria
mos.

Neužginčija
mas faktus išgy
dymo visokių ligų 
per patyrusius 
daktarus, kurie 
dirba laboratori
jose, egzaminuo
jant kraują ir iš
tiriant per mik
roskopą, prašali
nant visus klini- 
1| o s simptomus. 
Nei vienas žmo
gus nėra liuosas 
nuo užsikrėtimų, 
bet prie dabarti
nio žinojimo gy
dymo nei vienas 
neturi sirgti. Jei 
nesate išgydyti, 
tai vien tik yra 
todėl, kad apleido 
to gydymą, arba 
buvote * gydornaa 
nepatyrusių gy
dytojų, arba gy
dymas buvo labai 
trumpam Ncda- 
leiskite, kad liga 
ilgai butų j tisų
kraujuje — išva

lykite j j; ateikite pas mane, padarysiu 
viską kas yra galima, kad tik jums su
grąžinti sveikatą. Gal tiktai esate per 
pusę išgydytas ir gyvenate nuolatinėje 
baimėje, kad liga gali atsinaujinti. Ne 
atidėliokit. Daugelyje atsitikimų liga vei
kia vidury naikindama kūno narvelius, 
emagenų, nervų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, ir kitus kūno organus. Bukite at
sargus ir dabokite gamtos patvarkymus. 
Atminkite, kad sveikata yra jūsų bran
giausias turtas, jūsų kapitalas — nedaro 
skirtumo kiek ius sugaišite laiko arba 
pinigų užlaikymui sveikatos, nes tas 
jums labiau apsimokės, negu kas nors ki
tas. Beveik visi atsitikimai kataro, Reu
matizmo, Neuritis, Bronchitis, Astma, 
Mažakraujistės, Skaudulių, Egzemos, Pso- 
rrtisjis, Slinkimo plaukų, ) -Pasididinusių 
gružolų. Skrupulu ir t.t. yra pasekmė 
neišvalyto ir užsikrėtusio kraujo, kurį 
galima greitai išvalyti su pagelba gy
dymo.

Apsisaugokit daktarų ir studentų, ku
rie slepiasi garsiai skambančiomis klini
komis, institutų arba laboratorijų; jūsų 
sveikata yra brangesnė, kad ją atiduoti 
nepatyrusiems daktarams. Pas mane gau
site gerą ir teisingą gydymą; prisideki, 
te prie eilių užganėdintų ir Unksmių 
pacijentų, kurie pripildo kasdien mano 
ofisą. Savo praktikoje vartoju geriau
sius Serum, čiepinį, Bakterini, Anti- 
toksinj, taipgi specialius intravenous gy
duoles. Jei yra reikalas užsisakykite taip
gi originales Europiškas gyduoles “606” 
ir "914”.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu ken4 
čiančiu vyru, kurie serga nuo užsisenė- 
jusiu ligų. Nervų, Kraujo, Oodos, Pūslės, 
Išėjimo žarnos, taipgi slaptų ligų. Mano 
35 metų pasekmingo gydymo, aš atgavau 
sveikatą dėl daugelio nusiminusių ir nu4 
stojusių vilties vyrų.

Nežudyk daugiau laiko nei pinigų ne- 
žinomiems^daktarams, ateikite ir dasiži- 
nokite tiesos ąpic savo nesveikatą. Egza4 
minuoju su pagelba X-Ray ir mikros
kopo-—o kada yra reikalas dėl galutino 
ištyrimo ligos ir užtikrinimo gero gydy* 
mo -taipgi egzaminuoju kraują, Šlapumą, 
ir t.t.

Patarimas dykai ir užlaikoma slapty-* 
beje.

Mes kalbame lietuviškai.

Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 po pie
tų, kasdien. Utarninke, Seredoj ir Suba- 
toj vakarais iki 8 valandai.

Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 v. po piet.

Dr. W. R. Register
109 N. Dearbom St., (’hieago, III.

‘.-(Imkite elevatori iki 12 augšto) 
N— . į , ii 11111117
n —----------

Ipi ; ER B, Naujienų skai-i 
vJ tyiojos fy skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas sankrovas, kurios
skelbiasi Naujienose.
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Kelias į Socializmą
Parašė Dr. O. Bauer

Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Leidinys

’ K Versta iš vokiečių kalbos
T U R I N

6.1. Politikos ir visuomenės 
revoliucija

2. Stambiosios pramones so-

3.
4.
5.

Pramonės organizacija 
Darbininkų komitetai 
Stambiųjų dvarų sociali- 
zacija

35

7.

8.

Valstiečių ūkio socUliza- 
cija
Miestų žemės plotų ir na- ' 
mų socializacija
Bankų socializacija

9. Ekspropriatorių ekspro- 
priacija

10. Sočiaiizacijos sąlygos

puslapių.
Centai

Knygutė 
Kaina 35

Verta kiekvienam perskaityti.

“NAUJIENŲ” KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., Chieago, III.'

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
5616 — P. Klimka 
5621 — M. Sniečkus
5624 — E. Skipitienė
5625 — E. Skipitienė
5635 — M. Platakaitė
5636 — Socialdemokratas
5637 — J. Tamošiūnas
5639 — K. Bielinis
5640 — P.
5642 — J. Vileišis
5647 — F. Lankauskas

20570 — O. Melakauskienė
53299 — J. Saugailienė 
54301 — M. šerpitaitė 
54300 —P. Paknienė 
20549 — M. Liaugminienei 
Tel. iš 5/V A. Petrauskas 
20737 — P. Gutaveckas

Klimka

Tamašauskiene

Pranokus 
Tendzegoslis

Sveikatos Dalykai
JAUNO VAIKO ŽAISLAI IR 

MANKŠTINIMOSI

Kuomet tik kūdikis pradeda 
budėti jo žaislai ir mankštini- 
nimosi prasideda. Sveikas kūdi
kis mankštinasi savo darbo va
landomis. Jis blaško savo ran
kas ir kojas. Jis išskečia ir su
glaudžia rankas, ištiesia ir suki
nėja sprandą. Vėliau jis išmo
ksta rėplioti, ir tuomet jis laksto 
beveik kiekvieną minutą, kol tik 
jis neužmiega. Jis lipa, siekia, 
tamposi, kelia ir neša. Nežinant, 
jis tvirtina savo kaulus ir mus
kulus mankština, kas augimui ir 
reikalinga. Kūdikis, kuris yra 
taip apsuptas, kad jis negali ju
dėti, jo kuiliukas negali gauti 
užtektinai mankštinimosi. Rėp
liojantis Kūdikis turi turėti pa
skirtą sau vietą, kur jis galėtų 
judėti, ypatingai tuomet, kuo
met nėra kam jo saugoti.

Yra puikus dalykas ,jei vaika 
gali turėti atskirą žaidimui kam
barį. Netiktai baldams yra svei
ka, bet vaikas jaučiasi turįs nuo
savas teises ir vietą, kurioje jo 
šeimyna yra priversta pagerbti 
jo žaislus ir kitokius daiktus.

Kalbant apie vaikams atskirą 
kambarį žaidimui, nėra geresnės 
vietos jiems žaisti, kaip lauke. 
Prie namų reikia parengti tinka
mą vietą vaikui žaisti. Jei tokios 
nėr, tuomet reikia tankiai išvež- 
tį parkus ir laukus.

Jei ir yra kiemas ar vieta kur 
žaisti, maži vaikai dažnai nenori 
būti lauke, atskiri nuo motinos, 
todėl jiems reikalinga žaislų, 
smilčių viedrukai, saugios sūpy
nės, minkšti svaidiniai, kala- 
dukės nameliams statyti ir kito
kie dalykėliai, kuriuos vaikai 
mėgsta. Smilčių dėžės gali būti 
padėtos ant porčių. JVlažiems 

vaikams už tai nieko nėra malo
nesnio. Daugelis vaikų pilnai pa
sitenkina ilgiausias valandas 
žaisdami smilčių dėžėse.

Vaikas atranda daugiau malo
numo turėdamas saują “clothes- 
pinų” arba špuliukių siūlų negu 
nupirktais žaislais. Geriausi žai
slai vaikams yra tie, su kuriais 
jie turi ką nors daryti. Meka- 
niniai žaislai tik laikinai juos 
nubovina, o paskui jie ieško, ar
do, norėdami surasti kas juos 
judina arba varo. Geriausi žais
lai yra tie, kuriais žaisdamas 
gali pavartoti savo mintį, vaiz
duotę: kaladukes namelių staty
mui, žiurnalai iš kurių jie gali 
paveikslus iškarpyti, juodlentes, 
popieras, molis lipdymui, vago
nai, lėlės ir baldai, žmones ir gy
vuliai miniaturoj. Tarp meka- 
ninių žaislų geriausi yra trauki
niai, jei juos vaikas gali naudoti 
savotoj kombinuotėj. Svarbu, 
kad vaikui butų paliekama pa
čiam ką nors daryti. Tokiu bū
du, pas jį įsidirba prigimti gabu
mai, individualybė iniciatyva.

šis principas dar nereiškia, 
kad vaikui nereikia duoti me
džiagos, sugestijos ir kokių nors 
instrukcijų prie žaislų. Reikia 
vaikui parodyti, paduoti idėją 
kaip su tokiu ar kitokiu žaislu 
žaisti. Tėvai dažnai duoda vai
kam daugybę žaislų, bet nekrei
pia domės į tai, kad jiems reikia 
svarbiausios medžiagos, tai yra 
inspiracijos ir idėjos, kas duoda 
pradžią mokslui, ką nors sužino
ti lengviausiu ir tikriausiu ke
liu. [FLIS]

Chicagos Didžiausis Čeverykų
PARDAVIMAS

Mes pirkome visą vasarinį staką nuo Harper ir Kuchten Shoe Co., 231 
W. Monroe St. ir Novelty Shoe Co., 32 So. Wells St., Chieago. Parduo
sime jūsų pačių kaina.
Mes suteiksime publikai avalynę vėliausių stylių. už 40% pigiau negu olselio kai
nos. Viskas yra sužymėta aiškiais numeriais musų languose, parodoma už kiek jie 
buvo parduodami ir už kiek mes dabar parduodame.

TIK KELETAS MUSŲ SPECIALŲ

šeštadienis, Liepos 12, 1924

KAIP JŪSŲ AKYS?
Je\ akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chieago, III-
Valandos nuo l vai. po pietų iki 9 v v. 
Nedaliomis nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

Moterų kumeliuko skuros sportiškų modelių oksfor- 
dai, žali arba juodi, su žemomis Cuban kulnimis, 

X*6:*6:........................................ ............$2.85

Moterų patentuotos veršiuko skuros sandais, su spal
votais audiniais, kad nesiteptų. Labai stipriai pada
ryti, su žemomis arba augštomis kulnimis, verti 
$7.00, dabar specialiai $3.35

Moterų satininiai sandais, su augštomis arba žemo
mis kulnimis, trimuoti su juodu aksomu arba gražiu 
cretonu, verti $7.50, Rfv
specialiai už ..............................  q)v«OU
Moterų oksfordai patentuotos skuros, juodi arba ru
di, smailiais galais, arba naujai užlenkti, verti $6.50, 
specialiai šiame £(1

Vaikam-s rankomis trimuoti kumeliuko patentuotos 
skuros, verti $3.35 specialiai fl* 4 CE
šiame išpardavime ....................   I
Del plikos kojos sandais ir lace styliaus sandais, vi
sų mierų iki 2, specialiai
šiame išpardavime ..................................... vvv

Mes turime šimtus bargenų, bet nėra vietos čia viską paminėti, bet jei jus ateisite čionai ir pažiūrėsite mu
sų languose, pamatysite, kad čia yra jūsų bargenų krautuvė. Mes taipgi turime ekstra didelių mierų dėl mo
terų plačiomis kojomis, taipgi turime visus gražius stylius pasiutus su arches palaikymu. Mieros iki 11. Krau
tuvė atdara kas vakaras ir nedėlioj visą dieną.

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOE STORE
1341 South Halsted Street

Naujausios ma-

Co«t20(b6 
sk«k1623 
Bk>u*e2O63 
Hat 1974

44 metai gerų čeverykų krautuvė

ŪOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

šiam sezonui

Gali pasiūdinti 

pasiuvamas ir

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly- 
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chieago, III

Tel. iš 5/V O. Mikniutė
J/tel. iš 12/III — O. Mikienė 
20615 — A. Kondrotavičius 
21116/825 — K. Druskienė 
21187 — J. Kleinauckis 
95640 — B.
čekiai: 
5563 — A. 
5618 — J.
5638 — Liet. Moterų Globos 

Komitetas 
5641 — L. šmulkitis
5650 — A. Kritikas
5651 — Liet. Moterų Globos 

Komitetui
10492 — P. Uniakas 
10495 — M. Buozius

čekis Nr. 5682 neįrašytas.

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Švarkas No. 2066.
Sejonas No. 1623. 

dos kosaiumos.
Bliuzka No. 2083.

Tik už 60 centų.
Skrybėlė No. 1974. 

viską, ką reikia.
Kostiumas lengvai 

jeigu tik turėsi pakankamai kantru
mo jisai gražiai išrodys.

Sukirptos mieloj, švąrkui 16 metų, 
38, 40 colių per krutinę.

Sejonui, 16 metų, 28, 30, 32, 34 per 
; uosmenį.

Bliuzkos 14 ir 16 metų 36, 38, 40 ir 
42 colrų per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduątą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
dai parašyti savo vardą, pavardę ir 
adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
centų. Galima prisiųsti pinigus arba 
trasos ženkleliais kartu su užsakymu, 
^aiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chieago, III.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chieago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

siųsti man pavyzdį No...............
Mieros ..........................  per krutinę

............••••*/...................
(Vardas ir pavardė)

Garsinkitės Naujienose

K'.

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St., 

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak. 
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS i 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken-

yra

233

gva-

Ken

■■

pini-

Nau-

pinigų Lietuvon 
Tupikaičio aptieka, 

East 115th St. Pi-

singtono siųskite 
gus Lietuvon per 
j ienų Skyrių Tupikai

čio aptiekoje, 233 E 
1151 h St., Kensingt<>n.

singtoniečiains artim

iausia įstaiga pasiunti
mui

nigui nueina Lietuvon 
greitai, su pilna 
rantija. 
Iš Roselando ir

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Are., Chieago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

J

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofk 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo U- 
Ph

Ola atėję gauna 
geriausi Ameriko
nišką i»- ^ope- 
jišką gydy
mo. Ditklla skai
čius žmoU^ d<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalj 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokesti gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 6 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje, 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl motorą.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vak «**•- 
ną. Panedėlyj, seredcĮe i» 
■ubatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

3514*16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visu skausmų.

Pas visus aptiekoriua
35c and 65c, ja ra and tubea 

Hospital iue, 3.00

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedde 8962

į-v tAan a Mutfard Plaittr

HBffl
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Išsprogdino bažnyčią
Munšaineriai atkeršijo kun. 

Henry E. Rompel iš Joliet, išs
progdindami jo bažnyčią. Eks- 
pliozija buvo jaučiama gana to
li ir visoj apielinkej, Joliete, 
langai išbirėjo, o ketvirtadalis 
bažnyčios liko nugriautas. Dina
mitas buvo padėtas prie klebo
nijos, bet tuo laiku kunigas su 
šeimyna buvo išvažiavęs Euro
pon ir nieko nebuvo namie, išė
mus sargo.

Tas kunigas pagarsėjo tuo, 
kad apsiginklavęs trimis revol
veriais ir pasikvietęs būrį para
pijom!, darydavo puolimus ant 
karčiamų ir kabaretų. Tuose 
savo puolimuose jis rado daug 
munšaino ir suėmė daugelio kar 
čiamų savininkus, kurie tapo 
atiduoti teismui. Darytinuos 
puolimus jam gelbėjo prohibi- 
crjos agentai, kurie irgi kartu 
dalyvaudavo.

PRISiGIRDĖ UPĖJE
. -------- —~ •

Henry Ferris, 60 metų, ' 148 
West 71 St., užrišo kelis didėlius 
šmotus geležies ir įšoko nuo ge
ležinkelio tilto į Calumet upę, 
prie 96 gatvės,

Kada jo! lavoną išimta, jo ki
šenių je raUįą, maldaknygė, kiš
kutis pinigų ir popierėlis su už
rašytu jo adresu. Priežasties 
saužudvstės nežinoma.

Manė* kad vagis — pašovė savo 
pačią.

John C. Berrie, 30 So. Waller
Avė., pabudo ir pamate kitame kelti. Pora metų atgal 
kambaryje! kokį tai šešėlį. Jis mėginta viesulas 
papianė, kad tai yra vagis, grei- neradę sau tinkamos dirvos — 
tai pastvėrė Ibvolverį ir šovė, nugaišo. Kliubiečiai ! broliškai

H E L EN K A R B A U S K A IT Ė

Mirė July 11, 1924,-6:30 vai. po 
pietų, 24 metų amžiaus. Kilo iš 
Kauno rėd., Raseinių apskričio. 
Išgyveno Amerikoj 3 metus.

Paliko dideliame nubudime 
dvi seserį — Antaniną Karbau- 
skaitę ir Domicėlę Bardauskie- 
nę. Lietuvoj paliko motiną ir 
dvi seserį ir vieną brolį.

Kūnas pašaravotas No. 2458 
W. 46th PI. Laidotuvės įvyks Pa- 
nedėlyje, July 14, 1924, iš na
mų, 8 vai. bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Ma
rijos švenčiausios bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą.

Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose.

Nuliūdę Dvi seserys An
tanina ir Domicėlė.

Laidotuvėms patarnaus grabo- 
rius Eudeikis — Yards 1741

■

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

mm

i

Ten gi butą jo pačios, kuri ko- 
kiuo tai reikalu buvo atsikėlu
si ir išėjusi kitan kambarin, šū
vis pataikė jai į kūną ir JI su
krito gal mirtinai’sužeista.

Lietuvių Rateliuose
> • •

i v t .

Matyta - girdėta
—-------------—• . 11, •

Susirinkimas. — Išvažiavimas.
Garbe “Naujienoms”. Gaspa- 
dorius ir piemuo. — Skun
džia “Vienybę.”

Sekmadieny, liepos 6 d. Mil
dos svet., 2 vai. po pietų, įvyko 
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiško Kliubo pusmetinis susirin
kimas. Susirinkimas buvo šau
ktas per atvirutes.

Prisirašė trys nauji nariai, 
kurie buvo priimti.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja būtent, p. Martinas M. Juo
dis, p. Kazlauskis ir p. F. Kas
parą išdavė platų ir aiškų finan
sinį raportą. Paaiškėjo, kad 
Kliubas turi $7,000, narių skai
tlius siekiu 850. Kliubas pri
klauso ir palaiko Tautiškas ka
pines, kur kliubo atstovu yra p. 
Martinas M. Juodis.

Jaunų Liet. Am. Tautiškas 
Kliubas turi pirkęs Lietuvių 
Auditorijos serų už $2020.00 
Šiame susirinkime nutarė pirk
ti tie t:-Auditorijos už $1,000. 
“Gold bęridT; Jokūbas Masko
liūnas, darbštus kliitbo narys, 
smarkiai darbuojasi dėl Audito
rijos. Susirinkime jis pardavė 
10 Šerų kliubiečiams.

Kliubiečiai mano atgaivinti 
savo chorą. Jie negali pamiršti 
savo choro, kurio skaičius &ie- 

vyry. Sako, “buvo gra
žu žftivČti ir malonu \lausyti, 
kada tokis didelis būrys jaunų 
vyrų užtraukdavo.”..

Kliubas gyvuoja puikiai. Nė
ra ten bolševikų revoliucijoms 

buvo 
sėti, bet —

sugyvena, nepavydi, viens ki
tam laimingo ir linksmaus gy
venimo.

Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiškas Kliubas laiko susirin
kimus kas pirmą sekmadienį 
kiekvieno mėnesio Mildos :__ L
3142 So. Halsted Str. 

# * *

svet..

Tą pačią dieną, Beverly girai- 
tėj įvyko Liet. Soc. Sąjungos 
VIII Rajono išvažiavimas. Kur 
tik nepasisuksi visur lietuvių 
būreliai: valgo, kalbasi, žaidžia, 

j Rodėsi lyg Rajono kuopos.
Pavakare vienas socialistų 

; pranešė, kad jie turi kalbėto
ją drg. P. Grigaitį. Iš visos gi- 
; raitės būreliai suėjo ir sudarė 
i dalelį skaitlių klausytojų.

Drg. P. Grigaitis nurodė, kad 
1 dabar socialistų skaičius nėra 
; tokis, kokis jis buvo, ir kokis 
■turėtų būti. Nurodė, kad tam 
buvo priežastys, kurios ir pa
gimdė bolševizmo epidemiją, 

i Socialistai gi dabar yra toki, ko- 
I ki buvo pirmiau ir bus toliau. 
Jų principai vienoki, nesivaduo- 

I ia tipu ir nesitaiko prie minių, 
jbile vėjui papūtus. Nurodė, kad 
i Socialistų Sąjunga išlavino sa
vo narius. Ji buvo mįokykla, ku- 

■rioje išmoko veikti ir tvarkytis 
■dabartiniai komunistai, nes jie

visi buvo sąjungos nariais. Ne
turėdami kur lavintis buvo ir 
klerikalų ir tautininkų kai ku
rie; prasilavinę sąjungoje da
bar tapo net vadovais.

Drg. Grigaitis aiškino ir apie 
Lietuvos klerikalų pragaištin
gus darbus. Anot jo, klerikalai 
pamynė po kojų žmonių teises 
ir demokratijos principus; daro 
taip, kaip kad Rusijos caras: 
diktatūra iš viršaus. Jis ragino 
remti Lietuvos socialdemokra
tus. Nors yra aukojamos kny
gos, kurias LSS. siunčia Lietu
von, bet yra reikalas paremti 
pinigais, kad galėtų daugiau ko
voti su tamsybės platintojais— 
kunigais..

Užbaigus prakalbą pirminin
kas prašė duoti klausimus. Nie
kas nepakėlė balso, nes buvo 
aiškiai išdėstyta, žmonės ilgai 
sėdėjo, nors buvo pasakyta, 
kad -programas užsibaigė. Jie 
norėjo klausytis daugiau tokių 
kalbėtojų; kiti laukė kalbėda
mi: “gal da kas kalbės.” Ma
lonu buvo ir linksma, kad nebu
vo “brolybės skelbėjų” — bol
ševikų. Jie neįgali pakęsti žmo
niškumo, turi ką nors pravar
džiuoti, išjuokti ir tvarką ardy
ti. 

* « ■ »;>
p. Jonas Rašinskis, 3200 So. 

Halsted Str. sako: “Naujienos” 
yra laikraštis kuriam ne tik 
verta, bet ir reikalas padėkoti.”

Jis pagarsino į “Naujienas”, 
kad nori savo namą parduoti. 
Dviejų dienų1 pagarsinimas da
vė rezultatus: savo namą par
davė. Jis linksmas, kad “N.” 
skaito visi progresyviai, naudo
jasi jų vaisiais ir remia jas. 
Garbė “Naujienoms” — sako 
p. Rašinskis. 

* * *
žmpgus, kuris skaito “Nau

jienas” ir “Draugą” aiškina šių 
laikraščių skirtumą šitaip: Šių 
laikraščių ginčai apie stebuklus, 
prakeikimą, pripažinimą šven
tais, Orleąnų mergelės, apfe 
Klaipėdą ir kitus dalykus, davė* 
suprasti, kad “Naujienos” yra 
gerai žinančiu ir išmintingu 
gaspiadorium, o “Draugas” — 
tik piemeniu, kuris aiškina tą, 
ko patsai nežino. Nebereikalo, 
sako tas žmogus, ir “Saulė” iš 
“Draugo” juokiasi. Ir jis per
skaitė iš “Saulės” No. 43, šito
kį pamokslą “Draugo” kuni
gams: “Dvasiškieji tėveliai, 
ypatingai nuo “Draugo” pūdy
mo, mulkinate žmones kaip 
įmanote... —Norite tarp žmo
nių praplatinti jūsų hipokritiš- 
ką katalikišką spaudą (!?), bet 
ar toje katalikiškoje spaudoje 
skelbiate artymo meilę? — Li
kę heli! Ne!”

P. A. R. sako: “Draugas” 
prieš “Naujienas” tai kaip pie^- 
muo prieš gaspadorių.

* * *
Dr. Graičunas skundžia “Vie

nybę” teisman, reikalaudamas 
$50,000. Advokatas Edward J. 
Green rūpinasi vedimu bilos. Jo 
bendras, Tadas Kučinskas sako
si pasiuntęs registruotą laišką 
“Vienybei“ ir jos atstovui S. 
Grišiui Chicagoje.

“Vienybės” No. 80, L. ž. Rū
ta šiaip atsiliepė apie Dr. Grai- 
čuną. “Sandariečiai pamatė, 

kad pas Dr. G. “nei visi namie”. 
Pamatė, kad jisai visai pablu- 
do.” Jį (G.), išvadino Haisted- 
streečio ministeriu.

Grišius nenusigąsta, sako, 
kad jis turys gerą advokatą, 
kuris ketina suprovoti Dr. Gral- 
čuną. Kučinskas ketina paimt 
prie Green’o ir daugiau advoka
tų. sako, “kaip galima žmogų 
vadinti durnium ir nebūti kal
tu”. “Esą, jis, Graičunas, gyve
nąs iš savo profesijos, tad to
kios kalbos jam darančios nuo
stolius. — Bubnis.

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prlsiralyh 

.Tie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Didu
mas kas savaitė po dclorį-kibį, nei 
nepatč.mysi kaip nusidėsi užtektinai 
ninigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Haieted St.

Lietuvių Evang. Liuter. pašalpos 
draugija rengia pikniką liepos 13 
diena, Cardcn City darže, Lyons, 
III. Pradžia 10 v. ryte. Piknikas yra 
rengiamas su daug gražių išlaimė- 
jimų. Visi lietuviai ir lietuvaites, vi
si be skirtumo esate užkviečiami. 
Kartu pamatysite ką lietuviai liu
teronai gali nuveikti. Kaip nuva
žiuoti žiūrėkite apgarsinimuose.

-—Komitetas

Simano Daukanto Teatrališkas 
Jaunuomenės Kliubas rengia išva
žiavimų į Beverly Dili miškus sek; 
madieny, liepos 13 dienų. Maloniai 
užkvieciame visus, kaip narius, 
taip ir pašaliečius skaitlingai at
silankyti. Bus šalių gėrimų ir ska
nių valgių. —Komitetas.

18 gatvės apielinkės lietuvių do- 
inei. — Visi lietuviai ir lietuvaitės, 
vyrais moterys ir merginos, be 
skirtumo pažvalgų, 18 iki 50 metų 
amžiaus kviečiami ateiti į SLA 129 
kuopos susirinkimų nedėlioj, liepos 
13 d., 2 vai. po pietų, Dvarak par
ko svet., prie 20-los ir May St. gi. 
(Privažiuoti galima karais 22, 21 
ir 18 gatvių; 3 blokai j vakarus, nuo 
Salstcd st.) Jumis kviečia viena di
džiausių lietuvių organizacijų pa
saulyje, turinti virš 16,000 narių, 
turto arti $600,000. Bukite nariais 
tos dideles šeimynos dabar, kuo
met yra proga, vėliau gali būti vė
lu. Org, J, M. Gelgaudas

L. S. J. Lygos sporto skvrius ren
gia tennis žaidimų sekmadieny, Lie
pos 13 d., Jackson Parke, 3 vai. po 
pietų.

Sekmadieny, Liepos 20 d., bus iš
važiavimas j Sami Dlmes automobi
liais. Vietas galima užsiregistruoti 
mėnesiniam susirinkime orkcstros 
praktikose ir ateinantį sekmadieny 
Jackson Parke. ,

— Sporto Komitetas.

' iTT i »/ Draugyste Lietuvos j Dukterų lai
kys cxtra susiridkainą nedelioj, lie
pos 13 d., i2 vai'/ dienų, Mark 
AVhite S(|. svet., 30 ir llaksled gt. 
Narės turite pribąti, nes yra daug 
svarbių reikalų dėl draugystes la
bo. 1 - —Valdyba.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys pusmetinį susirinkimų ne
dėlioj, liepos 13 d., Malinauskio sa
lėj, 1813 S. Halsted gt., pradžia 1 
vai. po pietų, šis susirinkimas svar
bus luomi, kad bus išduotas pusės 

metu knygų peržiūrėjimo raportas, 
lodei visi nariai yra meldžiami 
laiku pribūti ir atsivesti naujų na
rių. —Ig .Žilinskas, rašt.

Cicero, III. — Vyrų ir Moterų 
Apšvietos draugystės draugiškas iš
važiavimas į buvusį černausko dar
žą, Lyons, įvyks nedėlioj, liepos 13 
dienų. Nariai malonėkite visi da
lyvauti, nes turėsime muziką, galė
site pasišokti. Kviečiame ir Ciceros 
lietuvius ir lietuvaites nepamiršti 
šito išvažiavimo, nes bus vienas iš 
geriausių. —Komitetas

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinis Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimų John Engels 
svetainėj, 3720 W. Harrison St., 1 
vai. po pietų. Draugės ir draugai 
maionėkite prjbuli pažymėtu laiku 
ir atsiveskit naujų narių, nes da
bar per šešis mėnesius yra proga 
įstoti už vienų dolerį.

Rašt. M. Medalinskas.

Lietuvių Amerikos Politikos Khll- 
bo ant North West Sidės iškilmin
gas išvažiavimas įvyks nedėlioj, 
liepos 13 d. į Jefferson girias, Eg-' 
bruk No 2, 12 v. dienų. Visi kliu
biečiai malonėkite susirinkti prie 
svetainės, 1644 Wabansia Avė., 11 
vai. ryte. Taipgi kviečiame ir vi
suomenę atsilankyti. Bus visokių 
žaismių ir pasilinksminimų ant 
tyro oro. —Valdyba.

PRANEŠIMAI.
..šv. Antano dr-jos pusmetinis su
sirinkimas, iš priežasties parapijos 
pikniko, įvyks vienų savaitę pir
miau —i nedėlioj, liepos 13 d., 1 v. 
p. p.. Dievo Apveizdos parap. sve
tainėj. Visi nariai prašomi atsilan
kyti. Rašt. K. Stulas.

North Side. — A. L. T. Sandaros 
23 kuopa rengia išvažiavimų į Jef
ferson girias, kur paprastai būda
vo, nedėlioj, liepos 13 d. Sandarie
čiai širdingai kviečia visus atsi
lankyti ir sykiu pasilinksminti ty
liame ore. —Rengimo Komisija.

Pranešimas Lietuvių visuomenei 
Chicagoje. Gerbiami lietuvių kliubai 
ir draugijos malonėsite nesirinkti 
lošimui veikalo “Piningėliai,” nes tų 
veikalų statys scenoje Chicagoje, • M. 
Meldažio svetainėje, spalio mėnesy L. 
E. L. l’ašelp. draugija.

— Komitetas.

L. S. J. Lygos Stygų Orkestrus 
praktika įvyksta reguliariai kas penk
tadienį 7:30 vai. vak. Raymond Cha- 
pel 816 W. 31 St.

Norintieji prisidėti prie orkcstros 
malonėkit atsilankyti.

> Ork. Kom. 1

Chicagos Lietuviu Dr. Savitarpines 
Pašelpos pusmetinių ir Lietuvių 
Kriaučių kliubo bendras susirinkimas 
įvyks sekmadienį, liepos 3 3 d., 2 vai. 
po pietų, Zwęzek Polski svetainėje.

Abiejų draugijų nariai malonėkite 
laiku susirinkti.

— X. Shaikus, rašt.

Liet. Moksl. Susiv. Ain. Antros 
Kuopos SPECIALAS susirinkimas 
įvyks subatoje, liepos 12 d., 8 valan
dų vakare, Raymond Chapely.

Nariai būtinai visi turi dalyvauti 
susirinkime ir nesivSlinti.

— Pirm. J. Keserauskas.
■ I

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalinis Kliubo mėnesinis sųsirin-. 
kimas įvyks s,ėkmadiei1y, 13 u. Jie1* 
pos, 1 vai. po pietų, Mildos svet., 
31 12 S. Halsted St. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti. Pasekmiės perei
tų 6 mėnesių bus visiems įdomios 
išgirsti kaip kliubas laipsniškai ky
la. Nepamirškit naujų narių atsi
vesti, nes kliubas auga labai pa
sekmingai finansiškai ir nariais.

—Užrašų Raštininkas.

MARSAS ATLANKYS 
MOTINĄ ŽEMĘ

Mokslininkai sako, kad 
mažiausiai dvi planetos yra 
apgyventos, žeme ir Marsas. 
Rugpiučio 22, 1924, Marsas 
atlankys žemę, jis bus atstu? 
mė 34,4'75,847 mylių, bet tai 
yra arčiausias kelias ką 
Marsas gali prieiti prie že
mės (tai yra arčiausiai prie 
musų 248 milionai mylių). 
Visos abserva tori jos pasau
lyje pasinaudos ta proga, 
kad ištyrus gyventojus ant 
Marso. Musų žingeidumas 
yra neišmatuojamas, nes 
musų gyvenimais ir sveikata 
yra brangiausias turtas. 
Gamta įą žino ir todėl sutei
kia daržovėms viską kur 
mums reikalinga apsaugoji
mui savo sveikatos. Visos su
dėtinės Trinerio Karčiojo 
vyno yra iš daržovių veislės. 
Geriausias sveikatos saugo
tojas užlaiko vidurius val- 
nus ir sveikus, pagelbsti vir
škinimui ir atbudavoja svei
katą ir apetitą. Mrs. Pattie 
Porter rašo mums iš Peters- 
burg, Va., birželio 16 dieną. 
“Aš matau didelės pasekmės 
nuo Trinerio Karčiojo Vy- 
no. Aš jaučiu daug geriau ir 
norėčiau pusę tuzino dau
giau”,. Jei jūsų aptiekorius 
arba pardavinėtojas gyduo
lių negali suteikti jums jų, 
rašykite pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

(Apskelbimas)

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEšKAU pusbrolio Simano Ur

bono, pirmiau gyveno Scranton, Pa. 
2913 Marvin Avė. Iš Lietuvos paei
na Viduklės miestelio, Raseinių ap* 
skričio. Amerikoj gyvena 17 me
lų. Jis pats ar kas jį pažysta, ma
lonėkite pranešti man. J. JANUŠAU
SKAS, 355 Oglesbv Rd., Rockford,- 
III. ■ ■ ' ;

M Creek, Pa,
• ‘ . • Į ’

Traukinys užmušė lietuvį

Birželio 22 d. tūlas Mike Am
brose,. 30 metų amžiaus, vos pa- 
siliuosavo iš kalėjimo, mėgino 
užlipti ant bėgančio traukinio ir 
parvažiuoti, bet paslydo ir liko 
traukinio užmuštas.

Jeigu kas žinote jo gimines ar 
draugus, malonėkite pranešti: 
John Limanovich, Turtle Creek, 
Pa. / — S. D.

APSIVED1MAL—
JIEŠKAU apsivedimui mergi

nos, ne jaunesnes kaip 25 metij 
ir ne senesnės kaip 35 metų. Aš 
esu 31 metų, turiu gerą amatą, 
uždirbu $200 į mėnesį. Penteris. 
L. YOCHIS, 1554 N. Clark St., 
Chicago, 111. <
--------—i—|------------------jj.— 
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LIETUVIS vaikinas ‘32 metų, gerai 
uždirbantys, turiu' dėl' pradžioj, kele
tą šimtų dolerių ir automobilių, no 
rėčiau susjpažintj/su rimta ir teisiu 
•^a nyęi’ginė. savo .'amžiaus, arba nai 
le, ir &psivęsti. I

Q. Q.,
4430 So. Mozart St., Chicago, 111.

~ JIESKO PARTNERIŲ—
BFAKAL1NGAS partneris į 

duonkepyklą. Atsišaukit į
Naujienų ofisą

No. Box 515 ,

REIKALINGAS partneris į res- 
tauranto biznį, kuris nusimano 
apie valgių gaminimą. Gera proga 
dcl žmogaus, kuris nori būti bizny
je. Atsišaukite į Hoyne Restaurant 

2059 W. 22nd St.
........ ■—;-----------------

ĮvAiRys skelbimaT
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BR1DGITORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTfi
' stogų prakiurimas užstaisomas 

ir |i rantuojamas už $4. Automobilių 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
inktj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
mirusia ir geriausia stogų dengimo 
a^jėga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
noofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PABĖGO, rudas, baltu kulJ'.’, su 
rausvu guzikuotu diržu, stačioms nu
plautoms ausimis, didelis “bull” šu
nis. Laisnio No. 12559. Kas sugavo- 
te ir sugrąžinsite duosiu $5.00. Jei 
kas matėte praneškite:

3631 So. Union Avė. 
Krautuvė.

ATSIDARO NUO LIEPOS 19
Naujas Lunch Raimis ant Bridge

porto, 3119 So. Morgan St. iš 
turkiškos maudynės. Stengsimės 
patarnauti kiekvienam pagal išgale.

J. A. Miščikaitis,
. 3119 S. Morgan St.

J VAIRUS SKELSIM Al
PAINTOR1US ir plaisteruotojas 

iš lauko ir vidkije. Darbas padaro
mas gerai ir pigiai. Kas norite sa
vo namus papuošti rašykite.

K. BRUŽAS,
321)0 $o. Halsted St., Chicago

ISRENOAVOJIMUI
ANT rendos geras ofisas dėl 

daktaro ar kitokio profesiortalo, 
2 durys į vakarus nuo $5 St. Ge
ra apielinkė. Atsišaukite: 3462 
South Halsted Street, į bar- 
bernę.

ANT ręndos 6 kambarių fla- 
tas, su maudyne, elektra ir ga
gu. Pigi renda.

Atsišaukite:
JAMES MlščlKAITIS 

3119 So. Morgan St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
FURNIŠIUOTI kambariai dėl vy

rų ar dėl moterų; $3 į savaitę už 
kambarį be valgio, su valgiu — 
pusryčiais ir vakariene — $7 į Sa
vaitę. Taipgi nelurnišiuoti kamba
riai; porai 4 kambariai $13 į mėn. 
ar 2 kamb. $7. , .

1813 String. St.

PIRMOS. ' kliasos kambarys 
ant rentos.

Atsišaukite:
Beverly 4755

---------------------------------■■ H

PARENDAVOJIMUI viršui 3 
kambariai vedusiai porai "aria 
merginoms.

40‘^į Artesian Avė.
Brighton park

ANT RENDOS vasariniai ne- 
mai (summer resort) prie Long 
lakej galima rendavoti ant die
nos, sąvait^s, arba sezoną, taip
gi botai ir valgimas prie vietos, 
prieinamos kainos.

SZEMET’S RESORT 
(at Long Lake)

Campbęllsport, Wis. R. 4 B. 56

LIETUVIŠKAS HOTELIS ge
riausia vieta dėl darbininkų ap
sigyventi, vyrams arba mote
rims; su valgiu arba be valgio 
$8.00 į savaitę su valgiu. Peter 
Gadeiko, 1606 So. Halsted St.

PARANDAVOJ1MUI forni- 
šiuoti kambariai dcl vieno, dvie
jų, trijų ar daugiau vaikinu — 
vyrų. Kreipkitės: 2113 So. 
Halsted St. arba 443 W. 43 St.

ANT RENDOS KAMBARYS dėl 
vaikino; švarus, šviesus, elektra, mau
dynės ir telefonas. Su arba be val
gio, arti karų.

Atsišaukit: j
4422 So. Artesian Avė.
Iš užpakalio namukas.

__ ________________________________

PARANDAVOJU kambarį dėl vy
rų arba dėl merginų, arba vedusiai 
porai, arba dėl našlės. Su valgiu 
ar be valgio, aš visaip sutinku. Tre
čios lubos iš priekio.

J. K.
703 W. 21st PI., Chicago, III.

-------------------- č._____________________
PUIKUS kambarys rendai. Dir

bančiam Western Electric paranki 
vieta ne girtuokliui vyrui. Kam reikalingas, toks kambarys, galima 
matyti visados.

4915 W. 24 PL, Cicero, III.
D. Nemunis

ŠVIESUS frontinis kambarys ant 
rendos dėl vieno arba dviejų vy
rų, be valgio. Elektra, maudynės ir 
kili parankumai. Matykite vaka
rais, subatoj po pietų ir nedėlioms 

3258 S. Union Avė.
3 lubos frontas.

j Mr. L Knovvitt
'ii ...... . ... . - - - -

Eventually he recovered. By Thorntbn Flsher
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SIŪLYMAI KAMBARIĮJ AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI
RENDON kambarys, vienai 

ypatai. Kambarys yra gražus ir Mažina geram ‘stovit......
Šviesus; ramioj vietoj, priešais^J,nal[įa\°Ttais_. Kreipkitės vakarais nuo 
parką. Atiduosiu prieinama kai
na. 5533 So. Claremont Avenue.
Tel. Republic 9059.

PARSIDLODA Jackson touring ka- 
ras* model 1920 už prieinamą kainą. 

?, naujai nu-
5—8. Nedėlioj 8 ryto iki 12 pietų.

B. DILLUN
• 2944 W. 63rd St. 

Phone Prospect 4569

RUIMAS dėl 
geram vaikinui, kuris nevartuo- 
ja svaiginančių gėrimų 
mažos šeimynos. Kreipkitės: 

841 W. 331X1 Place 
(2-ros lubos)

rendos vienam

prie

GRAŽUS ruimas vendai dėl 
vieno vaikino, be valgio, švariai 
užlaikomas, kaina už ruimą 
einama.

819 W. 34 th Place 
(2-ras užpakalis)

pri-

OAKLANi) AUTOMOBILIAI
1924 modeliai, 6 cilinderių, atda

rų ir uždarytų stylių, keturių ratų 
brekiai, disk ratais, nesunaikinamo 
užbaigimo, vartoti mažiau kaip 
vieną mėnesį demonstracijų patarnavimui, taip kaip naujas. Bus par
duotas šis) savaitę labai nužemin
ta kaina. Garantuojamas kaipo nau
jas karas, negirdėtomis kainomis 
taip žemai kaip $200 įmokėjus ir 
nuo 12 iki 18 mėnesių išmokėji
mais. Jei norite gerų vartotų karų, 
įneš turime jų taip pigiai -kaip $5( 
įmokėjus. Atdaras kas vakaras iki 
10 vai. Jus galite pasikalbėti su sa
vo tautiečiu.

MARŲUARDT OAKLANI) CO. 
3844 Ogden Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
apielinkėj, 3 kambariai gyvenimui, 
garu apšildoma; randa pigi; lysas ant 
3 metų. Parduosiu pigiai, arba priim
siu partnerį, kuris supranta biznį, ant 
pusės. Darbo invalės, vienas neapsi
dirbu. Mainysiu, kad ir ant namo.

6759 So. Elizabeth St.
Phone Englevvood 6249

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė; daromas labai geras biznis; ly
sas taip ilgai kaip norite; renda pi
gi; 4 kambariai pagyvenimui. Par
duosiu už pirmą pasiūlymą arba mai
nysiu ant mažo namo ar loto. FRANK 
G. LUCA$, 4116 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 5170.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI APTIEKA 

Mažu įnešimu ir lengvais išmo
kėjimais, galite pirkti aptieką, 
— senas ir išdirbtas biznis, pi
gi renda, augančioj lietuvių ko
lonijoj. Jei registruotas aptieko- 
rius galite įstoti partneriu.

DR. K. DRANGELIS
Tel. Lafayette 0621

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
BARBENAI SOUTH SIDE

Geriausias pirkinys did-
žiausioj lietuviu kolonijoj

RENDAI randasi švarus kam
barys prie mažos šeimynos, 
valgio ir su valgiu.

Atsišaukite:
3429 So. Union Avė.

Antros lubos iš užpakalio

be

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOON KABŲ BARGENAI 
Modelis 6—40, touring, išmokėji

mais $475.
Modelis 6—40, sport touring, de

nio, išmokėjimais $675.
Modelis 6—40, sodan, denio, iš

mokėjimais $685.
Modelis 6—18, touring, išmokėji

mais $550.
Modelis 6

ino, išmokėjimais $875.
Tie karai yra pirmos klesos me

chaniškame padėjime įr turi nau
jų karų garantiją.
UNIVERSAL AUTO SALES CO.

5001 S. \Vestern Blvd.
Jos. Bagdonas, Agentas

50, sport touring, de-

REIKIA —
Patyrusios moteries mazgo j’ 

mui indą, naktimis.
Atsišaukite:
4161 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA gero shearmano į ge
ležies atkarpų jardą, nuolat 
darbas.

RELIANCE IRON & 
STEEL COMPANY

2133 So. Sawyer Avė.

DVIDEŠIMTS penki doleriai sa
vaitinės algos ir didelis komišinas. 
Gabus ir gerai apsipažinęs 
Pittsburgho apielinkę žmogus 
reikalingas reprezentuoti biznį. 
Šykite.

K. P. McCarthy 
5016 Dearborn St., Pittsburgh, Pa.

apie 
yra 
Ra-

REIKALINGAS bučeris prie 
abelno bučernės darbo, turi bū
ti šiek tiek patyręs ir blaivas.

Atsišaukite:
1727 So. Union Avė.

REIKALINGAS bučeris, kal
bantis angliškai ir slavoniškas 
kalbas. Geros sąlygos ir gera 
alga.

Atsišaukite:
2306 Blue Island Avė.

RAKANDAI
PARSIDUODA 3 kambarių ra

kandai, gerame stovy. Turiu par
duoti greit, todėl leisiu pigiai, ga
lima parendavoti ir kambarius; jie 
garu šildomi. Apart. 13—15; 412 S. 
Sangamon St., netoli Van Btiren 
St. Durys iš šono ant 4 lubų.

John AVisneis

PARDAVIMUI trijų šmotų 
prikimštas parloro setas, pigiai.

Atsišaukite:
2923 Armitage Avė.
1 flatas iš užpakalio

Armitage 2685

PARDAVIMUI 5-kių kambarių ra
kandai visai nauji — gerame stovy
je. Priežastis pardavimo svarbi — va
žiuojam j Lietuvą. Parduosime už ga
na prieinamą kainą.

2609 So. Lowe Avė.
(2-ros lubos frontas) 

Tel. Victory 10278

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai: siuvama (Singer) mašina, ko
modos, setas, viktrola, lovos, sta
lai. Visi geri, nauji daiktai. Par
duosiu greitai ir pigiai.

822 W. 37 Place
2 lubos

PARDAVIMUI automobilius 
už $225, 1920 modelio, 6 cylin- 
derių, 5 pasažierių, touring. Ge
rame padėjime, yra 6 tajerai.

1615 So. Halsted St.
Phone Canal 4198

AUTOMOBILIAI
Parsiduoda automobilius, Jurdon 

1922 metu. Keturių sėdynių, Cali- 
fornia viršus; 5 nauji tajeriai, tik 
nuinaliavotas tamsiai mėlynai. Kai
na $575.

2039 W. 22nd St.
, Tel. Canal 2469

PARDAVIMUI automobilius, Hud- 
son coach, 1923 m. Taipgi Mor- 
man automobilius, 1922 m. Vieną 
iš tų parduosiu pigiai, nes du nėra 
man reikalingi. Mainysiu ant Fordo 
t roko.

3300 So. Union Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė, bučernė 

ir delikatesen. Labai geroje vietoje. 
Geri fixlures, daromas cash biznis, 
5 gyvenimui kambariai iš užpaka
lio, pigi renda, pardavimo priežas
tis — liga.

6758 So. Elizabeth St.

PARDAVIMUI grosernė; gera vie
la, visokių tautų apgyventa; greitu 
laiku parduosiu už $800. Priežas
tis pardavimui — išvažiuoju ant 
farmų.

2501 W 46 St.

PARDAVIMUI. Už $125 nupirk- 
site mano $500 vertės grojiklį pia
ną, 100 rolelių ir kabinetą ir ben- 
čių. Atsišaukite iki 9 vai. vakare 
arba nedėlioj iki 5 vai. vakare.

ABC Storage House, 
1646 W. Madison St.

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė, 

pigiai. Priežastis ■—' nemoku buče- 
rio darbo. *

J. A. ŽITKUS,
Krautuvė, 6759 S. Ashland Avė.
Gyvenimo vieta 722 W. 18 St.

2 lubos iš užpakalio

PARSIDUODA grosernC ir viso 
kių smulkmenų krautuvė, nėra to 
kio biznio per visą bloką. Parsi 
duoda su namu arba atskirai.

Kreipkitės
6009 S. May St.

DIDELIS BARGENAS 
Kvietkinyčia parsiduoda, 

vietoj lietuvių apgyvento]; 
geras, parsiduoda iš priežasties 
gos. Atsišaukite:

749 W. 31st Str. 
(prie Halsted St. 

Tel. Bdįilevard 4668

gero, 
biznis 

li-

EXTRA BARGENAS
Pardavimui vyriškų ir moteriškų 

čeverykų ir aprėdalų krautuvė. 
Parduosiu pigiai, nes važiuojame 
Lietuvon. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų.

1554 So. Paulina St.

PARDAVIMUI saliunas, 
priežasties ligos.

Savininkas
J. GAWRONSKI, 

7350 Archer Avė., 
Justice, III.

iš

PARDAVIMUI arba mainy- 
grosernė ir kendžių krau- 
— mainysiu j namą

mui 
tuvė 
lotą.

arba

BRUNO BILUNSKY
3352 So. Morgan St.

DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui Ice Cream parlo-*ras, saldainių ir smulkių daiktų 

krautuvė.
Mrs. M. K.

1437 So. 49 Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI skiltų biznis; 
biznis randasi geroje vietoje, 
sena įstaiga. Parduosiu pigiai 
greitam pirkėjui.

Atsišaukite:
NAUJIENOS Box 516

PARDAVIMUI pigiai pieninė 
farma, 98 akrų prie Hartland, 
III. Gera žemė ir geri budinkai, 
geroje vietoje. Parduosiu už pi
nigus arba mainysiu. FRANK J. 
BURKE, Harvard, III. R. 2.

•PARSIDUODA automobilių taisy
mo ir maliavojimo dirbtuvė (šapa) ir 
du automobiliai sykiu. Biznis išdirb
tas per daug metų. Renda pigi, vie
ta didumo dėl 10 automobilių, darbo 
užtenka dėl 2 žmonių. Turi būti par
duota j trumpą laika. AUŠROS KNY
GYNAS, Box No. 131.

3210 So. Halsted St.

Pardavimui grosernė ir bučernė, 
pilnas grosernės stakas ir fixtures, 
įbudavotas Ice Box, su vaisių šal
dytojo. Baker ledų mašina. Elekt
rinis kavos ir mėsos maliklis, U. S. 
piaustymui mašina, viskas pilnai 
prirengta, geras lysas. Parduosiu 
labai pigiai, šaukite telefonu

Pullman 0003.
10648 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, lysas ant dviejų arba trijų metų. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą, biz
nį su arba be namo. Biznis gerai iš
dirbtas. Vieta lietuvių apgyventa. Tu
riu greit parduoti, todėl parduosiu la
bai pigiai tik $1,400.00. Priežastis 
pardavimo turiu du bizniu. 2050 West 
22nd St., arti Hoyne Avė.

Savininkas randasi:
2210 W. 22nd St.

PARDUODU bučernę ir gro- 
sernę, geroj vietoj ir pigiai. 
Mainysiu ant namo ar ant kito 
gero daikto. J. Stankus

821 W. 34 St.
Phone Yards 3550

PARDAVIMUI pieninyčia (milk 
business) su mimu ir extra lotas; 
namas yra ant dviejų pagyvenimų; 
apačioj biznis ir viršuj, 6 kambarių 
flatas dėl pragyvenimo. Gasas, 
elektra, vanos, karštu vandeniu ap
šildomas ir didelė barnė. Ant extra 
loto randasi garadžius dėl trijų 
karų. Bizny] randasi visos reika
lingos mašinos ir šaldoma mašina, 
taip kad nereikia pirkti ledo. Be to 
yra didelis trekas ir arklis su ve
žimu dėl išvažiuojimo pieno. Biz
nis yra labai geras, nes pieno par
siduoda apie 30 kenų j dieną. Kai
na yra su namu ir bizniu $27,000. 
Kas nori gero ir pelningo biznio, 
malonėkite atsišaukti greit.

John Kuchinskas 
2221 W. 22nd St.

Parsiduoda 2 flatų muro 
namas. 5 ir 5 kambariai, pir
mas flatas karštu vandeniu 
apšildomas, antras pečiu. 2 
karam garadžius. Namas 
yra moderniškas ir labai ge
roj apielinkėj. Kaina tiktai 
$12,000.00. Dalį pinigais; li
kusius kaip renda. Nepralei
skite šitą bargeną. Pamaty
kite ją tuojaus.

Pirk šitą kampinį 2 flatų 
muro namą. 5-6 kambariai, 
maudynės, elektra, gasas, 
furnasiu apšildomas. 1 ka
rui garadžius, labai geroj 
vietoj. Kaina tiktai $11,800. 
Dalį įmokėt, likusius kaip 
renda. Skubinkis greitai jei
gu nori padaryti pinigų. At
sišaukite ir klauskite Walter 
Jurkevičia.
ROZENSKILEMONT & Co 

6312 So. Western Avė.
Telefonas Prospect 2102

Yards 1571

NAMAI-ŽEMEFARMOS. IR VĖL BARGENAI
3404 South 

Morgan 
Street

TURIU pardudti tuojau savo 
$800 vertės grojiklį pianą 
$120; 75 roleliai ir benčius.

Atsišaukit
2918 iM i I vvaukee Avė.

Tel. Spaulding 6695

PARDAVIMUI aptieka, tirštai ap
gyventa lietuvių ir lenkų apielinkė, 
pietvakarinėj pusėj. Geras biznis. 
Turi būt parduota tuojaus.

Atsišaukit į Naujienų ofisą 
Box 509

. ..... 1,1 - _ -_ ___

PARDUODU dviejų pagyvenimų 
mūrinį namą po 5 ir 6 kambarius. 
Viskas padaryta po naujausios ma
dos. Back porčiai aptaisyti su stik
lais ir dratais. Yra ice box ir ga- 
zo pečiai. Garu šildomas. Lotas 30x 
125. Dviejų automobilių garadžius. 
Rendos neša per metus $2490. Kai
na $16,750, įmokėti reikia $5500, 
kitus ant išmokėjimo. Namas ran
dasi ant 7625 So. Evans Avė. Pasi
naudokite šia proga, nes tokia 
tai pasitaiko.

Savininką pamatykite
6400 S. Maryland Avė 

Tel. Fairfax 4899 
S. RAKAUSKAS

re

už NAMAI-ZEME
// i ' I

PARSIDUODA grosernė, sausa 
mėsa, saladinių, soft drinks, kitų 
smulkmenų ir mokyklos reikalingų 
įrankių krautuvė.

Kreipkitės
903 — W 23rd PI.

— ... -........
PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 

grosernė, visokių tautų apgyventoj 
kalonijoj, daromas geras biznis, pi
gi renda. Kas neturi visų 
dalį duočiau išmokėjimais, 
žastis pardavimo — einu 
biznį.

2801 S. Union Avė.

pinigų, 
Prie- 

i kitų

GREITAS PARDAVIMAS 
Siuvimo, dažymo, valymo ir 

symo dirbtuvė; užpakaly pagyve
nimui kambariai. Renda pigi —$35. 
Pardavimo priežastis — einu į ki
tą biznį.
209 W. 51st St., arti Wentworth

tal

I PARSIDUODA labai pigiai nau
jas muro namas ant 2 pagyvenimų 
su beismentu ant 2 flatų, garadžius 
dėl 2 mašinų; naujas gražioj vietoj 
ant 58 St. Kaina $11000 su mažu 
įmokčjimu. Priežastis pardavimo— 
nesutikimas šeimynos.

GRAŽUS muro bungalovv ant 2 
lotų, garadžius dėl 5 karų, garu 
šildomas, labai gražioj vietoj ant 
Garfield boulevaį’dp, netoli nuo 
Kedzie Avė. Yirą burnasas; namas 
vertas $10,000, parsiduoda už $7500 
Pardavimo priežastis — įnirtis.

ANT MAINYMO
4 pagyvenimų medinis namas 

ant Cambell ir 43 St. Mainysiu ant 
3 pagyvenimų muro namo.

Taipgi turiu daugiau bizniavu 
namų mainymui ant privatiškų, 3 
lotai ant Archer Avė. netoli nuo 
California Avė. Mainysiu ant mu-1 
sinių namų ir ką reikės pinigais!

iii. Su reikalais kreipkitės j

GEO. WASL()VAS
4138 So. VVestern Avė. 

Pirmos lubos

pas:

PARSIDUODA kriaučių šapa su 
visais tinkamais įrengimais: šow- 
keisis, zerkolas, 2 mašinos, stalai, 
krėslai, prosas ir kiti reikalingi 
daiktai prie šitokio biznio. Parduo
siu už gerą prieinamą kainą, biz
nis geras ir pirkimo sąlygos geros. 
Kreipkitės šiuo adresu.

3553 Wallace St.

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
tessen krautuvė, randasi labai geroj 
vietoje, kuri apgyventa visokių tautų. 
Lysas yra ant trijų metų; 4 kamba
riai pagyvenimui. Priežastį patirsite 
ant vietos.

10433 So. Michigan Avė. 
Roseland, III.

ANT pardavimo 2 flatų mūrinis 
namas, po 6 kambarius; namas ran
dasi labai geroj vietoj South Side. 
Pardhiosiu arba mainysiu ant na
mo, loto, automobilio, bučernės ar
ba kito biznio.

ANT pardavimo 3 aukštų mūri
nis bizniavas namas, štoras, 2 fia
lai po 6 kambarius ir garadžius 
dėl 2 karų. Parduosiu arba mainy
siu ant mažesnio namo.

Kreipkitės;
J. LEPO

722 W. 35th St.
Phone Boulevard 3249

PARSIDUODA delicatesen gro
sernė, ice eream, soft drinks, pi
giai už $700; 5 kambariai pagyve
nimui. Skelos, cash registeris, 
show keisai ir viskas. Kreipkitės 

3720 So. Wallace St.

DIDELIS BARGENAS
Ant pardavimo groserne ir bu- 

černe, biznis cash ir per daugelį 
metų išdirbtas, visokių tautų apgy
venta. Priežastis pardavimo — li
ga. Atsišaukit pas savininką.

5700 So. Morgan St.

PARDAVIMUI didelė 4 kambarių 
medinė rezidencija, su dideliu augš- 
tu ir augštu cementiniu skiepu. 
Yra laiptai į augštų ir skiepų vi
duje, vėliausios mados plumbingas 
ir kiti įrengimai. Kaina $5500, įmo
kėti $11000, kitus mėnesiniais išmo
kėjimais. Savininkų galite matyti 
nedėlioj nuo 2 iki 5 vai. po pietų.

2918 McVicker Avė.
netoli George St.

ingas

GROSERNĖ ir bučernė, 4 pagyve
nimui ruimai užpakaly, renda $35.00. 
Lysas 3 metams, ice boxas, naujas re- 
gisterųs mokėtas $400, 2 skėlos ir nau
ji 2 męat blocks, 4 benčiai nauji, daug 
a voro. Turi būti parduota šią savai

mę. Kaina tiktai $800.00. 3806 South 
Wallace St., Boulevard 4932.

PARDAVIMUI AR MAINOMS.
2 augštų muro rezidencija, labai 

moderniška, garu šildoma, 2 karų 
muro garadžius, parinktoj Brighton 
Park apielinkėje. Kaina $8,650. Kiek 
jus turit?

TUPONICH & SIMAN 
1344 West 18th Street

ATYDA BIZNIERIAM. Parsiduo
da “Bargain” pelningas biznis ant 
3ridgeporto geriausioj vietoj su pra
gyvenimo 4 kambariais. Randa pigi. 
)cl platesniu informacijų kreipkitės 
pas: K. VILKAS.

3241 So. Halsted St., 2nd floor 
Tel. Boulevard 5066

PARDAVIMUI 6 kambarių 
medinė cottage ir 3 lotai, ran
dasi prie 3931 W. 49th St. pu
sė bloko nuo Crawford Avė. Kai
na $4,500.

PARSIDUODA 6 kambarių 
namas, vanos, karštu vandeniu 
šildoma, elektros šviesa; lotas 
90 ar 30 pėdų. Bargerias, už 
cash ar ant išmokėjimų. 6049 S. 
Kildare Avė. šauk Stewart 6268

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
CHICAGOJE

Parsiduoda visai naujas mūrinis 
namas, 2 fl. 6 ir 6 kamb., karštu 
Vandeniu apšildamas, moderniškas, 
labai gražioj vieloj prie pat Mc- 
Kenley Parko, po No. 4550 South 
Hoyne Avė. Nupirksit $1500 pi
giau negu kitur. Klauskit savinin
ko ant antrų lubų.

3547 So. Selley Avė.

PARSIDUODA 2 fl. budinkas, 6 ir 
6 kamb., garu šildomi; namas tu
ri saulės kambarį, lietaus maudy
nė, marmuro grindis, ugniavietė, 
knygoms šėpa ir plieno konstruk
cija; randasi Marųuette Manor. Di
delis bargenas — tiktai $15,500.

L. J. Jaęobson 
3002 W. 59 St,

PARSIDUODA mūrinis moderniš
kas biznio namas i 
gyvenimų su krautuve, 
dėl trijų mašinų ir trys lotai; 
ką galima nupirkti už $14500. Rei
kia įnešti tik $4,000.

A. MILAUCKAS
1247 So. 48th Avė., Cicero, III.

ant dviejų pra- 
uve, garadžius 

vis-

PARSIDUODA 4 kambarių 
medinis namas, 2 lotai. Kas my
li gyventi ant laukų tam gera 
proga.

Atsišaukite:
3906 W. 62nd St., Chicago

BARGENAI—MAINYMAI

. 4 flatų biznio muro namas ant 
Bridgeporto. Mainysiu ant geros 
bučernės, nepaisant apielinkės.

4 FLATŲ bizniavus muro namas, 
10 metų senumo; mainysiu ant ma
žesnio ar didelio namo, farmos ar 
kokio biznio ir kiek cash.

Taipgi turiu tikrų bargenų pir
kėjui už cash ir turiu visokių mai
nų arba kas turite kokį namą ne
brangiai parduoti, aš turiu r' ' 
jus laukiančius.

S. SLONKSNIS,
3401 S. Halsted St., 

antras augštas
Tel. Yards 2242

pirki

PARSIDUODA APTIEKA 
1'249 Madison St., Gary, Ind.

Pardavimo priežastis — savinin- 
co mirtis.

Sąlygos labai geros. Sutinkama 
aptieką mainyti į kurių nors nuo
savybę.

Del platesnių informacijų kreip
ėtės Chicagpje Į Krazevvskį, 6128 

S. VVood St. Telefonas. Republic 
2323 arba Gery’jJ T. Korablinovų, 
1701 Broadwayi Tel; 782.

PARDAVIMUI mūrinė cott
age; ir 2 augštų, su skiepu, 
frame namas. Gerame padėji
me.

Atsišaukite:
1015-19 W. 18th St

PARSIDUODA lotas pigiai, 
lietuvių apgyventoj vietoj. Ant 
40-to stryto ir Rockwell.

G. ARIESUNAS 
2232 W. 23rd PE

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parsiduoda naujas bizniavas na

mas ant Archer Avė. Ant pirmų 
lubų štoras ir 3 kamb. Ant antrų 
lubų 6 dideli kambariai. Vanos, 
elektra, kieto medžio trimingai; 
reikalinga $6000 pinigais, kitus kai 
vendą. Kurie manot pirkti ir jieš- 
kot bargenų, tai skubinkit būti pir
mas, nes savininkas turi parduoti 
labai greitai ir už labai numažintą 
kainą.

J. N. ZEWERT & COMPANY 
4377 Archer Avė.

PARSIDUODA pigiai dviejų 
augštų muro namas su beizmen- 
tu, moderniškas, karštu vande
niu šildomas ir dviejų augštų 
darbo šapa užpakalyje. Atsišau- 
kit pas savininką:

2842 So. Union Avė;

Musų kolonijoj stebėtinai auga šį
met javai, 10 naujų lietuvių pirko čio
nai ukes. Aš dedu didžiausias pastan
gas surasti kuopigiausųj ir geriau
sių ūkių dėl savo tautiečių. 40 ak
rų, 12 akrų miško ir ganyklos, upė 
bėga, 10 akjų sodno, 5 kambarių stu- 
ba, gera barnė, geras vištininkas, 2 
arkliai, 3 karvės, 300 
čių, ant kranto ežero, 
už $4,000.

40 akrų, 12 akrų 
pilnas visokių vaisių, 4 kambarių stu- 
ba, gera barnė, klėtis, vištininkas, 2 
arkliai, 2 karvės, mašinos ir padar
gai, viskas už $4,500 ir javai.

60 akrų, gera žemė, geri budin
kai, javai, mašinos, padargai, 2 ar- 

karvės, 100 vištų, sodnas, už

vištų, 100 an- 
javai ir viskas

pirkti namąAr tamsta
ar mainyti namą į bučernes, gro- 
sernes, automobilius, lotus Dry 
goods štorus. Ar tamsta nori na
mą parduoti, aš parduosiu. Biz
nieriai ar norite pirkti biznių, aš 
turiu daug parduoti, bučernių, 
grosernių arba mainyti į namus. 
Atvažiuok pas mane arba laišką 
rašyk.

nori
puikaus sodno,

2 flatų, po 7 kambarius, me
dinis, kaina $5,500, cash $3,500. 
Brighton Parke namas.

2 
nis,

flatų, 
kaina

flatų

4-5 kambarių, medi- 
$3,800, cash $1,800.

po 6 kambarius, mu-2
rinis, mainysiu ant farmų.

PARSIDUODA mūrinis namas ant 
dviejų pagyvenimų su Storu. Jeigu 
kas norėtų pirkti, parduočiau Što- 
rą-grosernę skyrium. Parduosiu pi
giai.

Atsišaukite
4535 Wallace St.

kliai, 4 
$4,000.

80 
mė, 4 
mašinos, javai, rakandai, 
$3,800.

120 akrų, gera žemė, yra storo miš
ko, geri budinkai, 12 karvių, 2 ark
liai, 3 kiaulės, vištų, ančių, žąsų, ka
lakutų, javai, mašinos, už $6,500.

70 akrų, gera žemė, geri budin
kai, miško, bėga upė, visokių javų, 
10 karvių, 6 kiaulės, vištų, ančių, ka-. 
lakutų, 2 arkliai, mašinos kokių tik
tai reikia, viskas už $7,500. Visos mi
nėtos farmos arti miesto, po 3 ir 4 
mylias, visos ant lengvo išmokėjimo. 
Taipgi turime ir ant mainymo ant na
mų, klauskite:

P. D. ANDREKUS, 
Pentvvater, Mich.

akrų, geri budinkai, gera že- 
arkliai, 5 karvės, 200 vištų, 

. viskas už

PRASIŠAL1NKIT Iš DIRBTUVĖS 
VERGIJOS

Jus galite uždirbti daug pinigų ant 
5 akrų daržovių ir vištų auginimo 
farmos, tik 10 mylių nuo didelių iš- 
dirbysčių centro, kur yra 100,000 gy
ventojų. Gera žemė ir geri keliai, tik 
$2,500, lengvais išmokėjimais.

LEWIS OTTO
5900 W. North Avė., 

Austin 0301

JIEŠKANTIS PIRKT NAMO 
— Pamatyk No. 726 W. 21 st 
St.! 3 augšto muro namas, — 
trys pagyvenimai, akmens fron
tas, maudynės, elektros šviesa, 
taipgi 2 augštų medžio namas 
ant to paties loto. Rendos neša 
per abu namu $90 į mėnesį. Pre
kė tik $9000. Su $3000 gali nu
pirkti tą namą. M. J. KIRAS R. 
E. IMPROVEMENT CO., 3335 
So. Halsted Street. Yards 6894.

PARDUODU savo 20 akrų paukš
čių auginimo, ir vaisių farmą, neto
li Laporte, Ind. 55 mylios nuo Chi- 
cagos, 6 kambarių namas, yra skie
pas, didelė barnė svirnas, kornams 
crib, vištininkas, auganti javai, daug 
vaisių: aviečių ir vynuogių. Labai 
turtinga žemė, visi geri budinkai, tik
ras bargenas už $4,500, lengvais iš- 

Į mokėjimais, mainysiu.
E. J. KLOSS, 

6844 So. Racine Avė.
Phone Wentworth 8947

.................... ■ ■■■!■—Am——I I ■ ■ ■ ■■■'■ ■

Specialis Bargenas
6 pagyvenimų namas, po 4 ir 6 

kambarius, randasi puikiausioj vie
toj, lietuvių apgyventoj, netoli švento 
Jurgio bažnyčios; parsiduoda labai pi
giai arba savininkas mainys ant bi- 
le kokio biznio; priims lotus už pir
mą Įmokėjimą; perkant reikia įmokė
ti $1,000. Platesniu žinių kreipkitės: 

c. p: S.,
3352 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA Ciceroj puikus nau
jas mūrinis namas, ant dvieių pagy
venimų po šešis (6) kambarius, nau
jausios mados įtaisymai, du boileriai 
dėl apšildymo, gražiausi dalis mies
to Cicero. Lotas 30x125, kaina $14,- 
850. Pats duosiu pirmus ar antrus 
morgičius. A. MILAUCKAS, 1247 So. 
48th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI 1 akras žemės, prie 
Cravvford Avė. ir 105 St. Lietuvių 
kolonijoj. Galima padaryti gerą viš
tų farmą ir vaisių auginimą. Apsimo
kės jums pamatvti šią vietą.

JAMES KOUBA
10500 So. Hamlin Avė. 

Mt. Greenwood, III.

NEGIRDĖTAS BARGENAS. Išsi
maino mūrinis namas 2 flatų po še
šios kambarius, viskas yra po šios 
mados. Elektra ir maudynės. Namas 
randasi South Side. Priimsiu mainon 
groserne arba kokį kitą biznį už nir- 
nvą imokėiima. Kaina tiktai $9,500. 
BEN DIRMEIKIS, 816 W. 33rd PI., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI tuščias kampas 
49x125 pėdų lotas, cementinė gat
vė, vra visi įtaisymai ir apmokėti, 
netoli nuo Stock Yardų ir didelių 
mašinšapių; galima pataisyti su me
diniu namu; kaina $2250, vienų 
trešdalį pinigais.

Martin Piepenburg,
133 W. Washington St. 

CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA medinis; 5 kamba
rių namas, šalę lotas. Elektra, ge
ra vieta, netoli bulvaro. Parduosiu 
pigiai; cash $1000, $2000 morgečiu.

6024 S. Tripp Avė.
Savininkas gvvena:

6059 S. Kildare Avė.

PARSIDUODA 3 pagyvenimų mu
ro namas, 21 kambaris. Kieto me
džio ištaisymai ir grindys, atskiri 
porėtai; Kivvonv boileris, garu šil
doma. Susisiekimas elevatorių ir 
R. L R. R. Cash $5000, kaina $15,000 
Tel. Stevvart 1685. Savininkas 

300 W. 65th St.

PARSIDUODA 6 kambarių na
mas ant aukšto beismento; elekt
ra, vanos, gasas ir kiti naujos ma
dos parankumai. Cash $1,250, o li
kusius ant inorgičių.

Kreipkitės
3261 S. Wood St., Chicago

PARDAVIMUI 5 kambarių cot
tage. Eelektra, gesas, maudynės ir 
kiti parankumai. Gražioje apielin- 
kėje prie geros transportacijos. 
Kaina $4500, įmokėti $2000.

Phone Mount Greenvvood 90

$1500 pinigais ir $55 mėnesiniais 
išmokėjimais nupirkite moderniš
ką 8 kambarių namų, furnace šil
domas* cementinių blokų pamatu, 
cementinis skiepas, liandrė ir ga
radžius; kaina $5500. Savininkas 

4435 Lowe Avė.

MOKYKLOS
r*

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Drcssmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Mokinkitės Barberystės 
Gaukite dideles algas

Mes mokiname — dienomis ir vaka
rais. Kursas trumpas. Musų katalo
gas pasako kaip uždirbti pinigų dar 
besimokinant — kaip pagerinti būvį 
ir padaryti didelius pinigus. Ateiki
te arba parašykite.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str.. Chicago.

Amerikos Lietuviy Mokykla
I 3106 So. Halsted St.
I Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal- I bų. Aritmetikos, Knygvedystis Ste- I nografijos, Typewriting, Pirklybos I Teisiu, Laiškų Rašymo, Suvienytų I Valstijų* Istorijos, Abelnos Istori- I jos. Geografuos, Politinės Ekono- I nujos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra- I matikos, Literatūros, Retorikos, 
I Etimalogijos, Oratorystės.
1 MOKSLO LAIKAS:
i Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 

vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.L • ____ ____

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar Schod, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedžldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted StH Chicago. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naujų 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
įųs išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
miv.on m 110(11 OI MOIOIII'.J, 

1507 W. Madison Si
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Kazys Gineitis

Chicago — nenumaldomo augimo energija
[P-as Gineitis rengia spau

dai knygą “Naujasis pasau
lis,’’ kur įeis ir šis raštas. 
Knyga, kiek galima spręsti 
iš tilpusių “Lietuvoj” jos 
dalių, bus labai įdomi. Apie 
jos įdomumą skaitytojai ga
lės spręsti iš šio rašto. — 
Red.]

miestas yra didžiausias pasau
ly geležinkelių centras (rodos, 
čia susimezga apie 40 geležin
kelių) ir didžiausia pasauly 
grudų, mėsos ir miško rinka. 
Ir chicagiečiai, rodos, teisingai 
giriasi.

Chicago auga ne į viršų, liet 
Į žemę. Yra vilties, kad kita-

Vengrų 
Lietuvių 
Anglų 
Kanadiečių 
iDanų 
Olandų 
Škotų 
loji statistika

57,696— 2.0 ” 
46,157— l.O'” 
45,714— 1.5 ” 
44,744— 1.5 ” 
28,848— 1.0 ” 
23,078— 0.8 ” 
25,963— 0.9 ”
neparodo pil-

[“L.”] Viena simpatingiau- 
sių ir naudingiausių amerikie
čių patriotizmo savybių yra 
didelis jų prisirišimas prie “sa
vo” miesto, neatsižvelgiant, 
koks prastas jjs butų. Visi ame- 
r i kišk i miestai, iš kailio ner
damies, tarp savęs konkuruo
ja, norėdami turėti geriausias 
gatves, daugiausia parkų, gra
žiausias mokyklas, bankus, paš
tus, geriausią šviesos, vandens 
patarnavimą ir tt. Be visokių 
kitų draugijų šiam tikslui, 
Amerikos Jungtinėse Valstybė
se yra per 700 vien tik moterų 
draugijų, sukurtų saviems 
miestams pagražinti. Yra ten 
ir “Namų Griovimo Bendro
vių,” netikusiems griauti, o jų 
vieton greit puikesniems sta
tyti. Kiekvienas miestas sten
giasi aplenkti kitus, nori būti 
pats prašmatniausias ir niekad 
nepraleidžia progos pasigirti 
ką “mes” esame atsiekę.

Miestų statyme Amerika vi
sus stebino. Kartais per kelis 
metus aplužusių, nuskurusių 
pašiūrių ir jimedinlų grjte4ių 
vietoje išauga eilės aukštų mu
ro namų, su tramvajum, kana
lizacija ir kitas pagerinimais. 
Šitie gausingi ir gražus mies
tai vis eina lenktynių, kad bu
tų “patys geriausieji”. Ameri
kiečiai miestų pagražinimo 
darbe mato ne tik estetinę da
lyko pusę. Jie gerai supranta 
ir komercialę grožės vertę. Juo 
gražesnis yra miestas, juo dau
giau pinigų uždirba jo gyven
tojai. j

Butų nemažai naudos, kad 
Lietuvos » miestai — Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda, Ukmergė, 
Šiauliai, Panevėžys, Telšiai ir 
kiti persiimtų taja lenktynia
vimo dvasia, kuri taip daug 
padeda Amerikos miestų pro
gresui. Kaip jauni tigrai strak- 
čioja tarpusavy pusiau žaisda
mi, pusiau pykdami, taip ir Lie
tuvos miestų protinga rivaliza- 
cija nemažai naudos atneštų. 
Jeigu mums rupi savo kamba
rio bei savo grįčios tvarka, šva
rumas ir jaukumas, tai privalo 
rūpėti ir savas miestas ir sava 
gatvė.

Nors Nau-Iorkas yra milži
niškas miestas, bet kadangi jis 
randasi Amerikoj, tai ir metro
polis neturi laimės būti be 
konkurento. Rimčiausias ir ne 
juokais pavojingas Nau-Iorkui* 
konkurentas yra miestas, pa
vadintas gražiu indijonų vardu 
Chicago, kuris jų, kalboje reiš
kia “laukinių svogūnų vietą.” 
Konkuravo atsidėjusiai Chica
go su St. Louis ir kitais mies
tais ir apsivainikavo nugalėto
jo laurais. Liko tik vienas Nau- 
Iorkas. Tačiau Chicago turi 
daug vilties. Yra čia ir komi
tetas iš žymiausių piliečių iš
rinktas pasistengti, kad Chica
go butų “puikiausias pasaulio 
miestas.” Jauniausias iš di
džiausių pasaidio miestų turi 
praktiškos vilties tapti didžiau
siu pasaulio miestu.

Metų skaičiumi Chicago yra 
vaikas palyginant su kitais pa
saulio miestais, bet savo didu
mu jis užima penktą vietą. 'Pa
klausus chicagiečio, kiek pas 
juos yra gyventojų jis dažniau
siai atsakys “kokie 3 milijo
nai.” Be to, atvažiavęs į Chica- 
gą netruksi sužinoti, kad Šis

me amžiuje jis gali būti di
džiausias musų, planetos mies
tas. Sunku ir romanuose atrasti 
Įdomesnį paporinimą, kaip Chi- 
cagos pradžia ir jos išaugimas. 
Kūrybinis kraujas teka chica- 
giečių gyslose, kuris žmogaus 
gyvenimo laikotarpy padarė iš 
Chicagos moderninio industria- 
lizmo simbolį su visomis jo pa
sekmėmis — ir geromis ir blo
gomis. Didumas, nesulaikomas 
augimas, nuolatinio veikimo ir 
gerinimo dvasia — šitie pa
grindiniai amerikietiškos sim
fonijos motyvai — šitoj vietoj, 
kur nesenai buvo bala, rado 
sau palankią audienciją. Jau ir 
amerikietišku matu matuojant. 
Chicagos augimo energija yra 
fenomenališkiausia.

Dabar Chicagoje yra 6 uni
versitetai, apie 70 knygynų, ke
letas šimtų įvairiausių laikraš
čių, bet 1820 metais šitame 
kaime buvo tik 14 namų, ir to
je vietoje, kur dabar yni di
džiausioji gatve, tada čia ga
nėsi galvijai ir buvo medžioja
mi vilkai. 1830 m. čia gyveno 
350 žmonių. Pirmą pašto sky
rių čia įsteigė 1831 m. ir du 
kartu per savaitę paštą raitelis 
veždavo į Detroitą. 1840 me
tais jau čia gyveno 4479 žmo
nės ir tais metais šito ba^nyt- 
kiemio viršila rado reikalingu 
griežtai uždrausti kiaulėms su 
pilna laisve valkiotis gatvėmis. 
Paskui, federaliai valdžiai pa
gerinus uostą ir pradėjus raus
ti Illinois ir Michigano kanalą, 
Ghicago ėmė viltingai žiūrėti į 
ateitį, ėmė augti taip ' greit, 
kaip spekuliantų gobšumas.

Tačiau 1871 m., kai Chicago 
jau turėjo virš 300,000 gyven
tojų, viena nerami karvė mel
žiama pasispardė, apvertė lem
pą ir ištiko vienas baisiausių 
istorijoj gaisrų. Apie % visų 
namų Chicagoje tuomet buvo 
mediniai, vasara pasitaikė sau
sa, ir todėl liepsna greitai plė
tėsi, didžiausioji miesto dalis 
pavirto pelenų krūva, o 100,000 
su viršum žmonių pasiliko be 
pastogės. Tačiau chicagiečių 
energija, iniciatyva ir sumanu
mas vėl sudegusią Chicagą pa
statė ant kojų. Nesuspėjo nuo
dėguliai ataušti, o jau chica
giečiai pradėjo iš naujo pla
nuoti miestą, ėmė statyti dar 
gražesnių namų ir po trijų 
metų, sako, nebuvo likę nė 
pėdsako to baisaus gaisro. Vė
liau buvo uždrausta mediniai 
namai statyti. Sutrukdytas Chi
cagos augimas vėl ėmė veržtis 
pirmyn. 1920 metų cenzas jau 
rodė Chicagoje 2,701,705 gy
ventojų.

'įTiek Nau-Iorką, tiek ir Chi- 
cagą kuria žmonės kalbantieji 
kokiomis 30 įvairiomis kalbo
mis, suvažiavę iš visų kraštų. 
% chicagiečių yra arba patys 
gimę užsieny, arba kilę iš už
sieny gimusių tėvų. 1922 me
tais iš 1,500,000 darbininkų, 
gyvenančių iš algos buvę:

Amerikiečių 940,452—32.6%
Vokiečių 
įLenkų

403,785—14.0 ”
288,482—10.0 ”

Rusų 201,837— 7.0 ”
Airių 173,039- 7.0 ”
Nigeriu 144,241— 5.0 ”
Čekų 118,277— 4.5 ”
švedų 129,819—* 4.5 ”
Italų 36,544— 3.0 ”
Norvegų 72,120- 2.5 ”
Austru 57,898— 2.0 ”

no lietuvių skaičiaus Chicago
je. Šiame mieste,* kuris yra 
speciia linini amerikietiškas fe
nomenas, gyvena daugiau lie
tuvių, negu Kaupe, karo metu 
ten buvo spausdinami trys lie
tuviški dienraščiai (dabar yra 
2). Kai p. J. Vileišis su majo
ru Žadeikių buvo atvažiavę į 
Ameriką, tai pirmam Lietuvos 
atstovui pagerbti vakarienėje 
viename šauniausių Chicagos 
viešbučių dalyvavo, rodos, per 
500 lietuvių, ilgos lietuvių au
tomobilių eilės užtvenkė gatvę 
prie viešbučio. Tokį didelį skai
čių turtingų, puikiai apsirė
džiusių, mokančių brangioje 
vietoje gražiai pavalgyti žmo
nių nelengva butų mums su
kviesti j bankietą Lietuvoje. Tą 
pažymiu, idant emfazuočiau 
kokį didelį jėgos rezervą Lie
tuva turi Amerikoj, kaip šau
ni yra musų išeivija Chicagoje 
ir kitur. Taip pat Chicagoje 
yra daugiau čekų, negu bet ko
kiame Čekijos mieste, išsky
rus. Dragą; Chicaga savo didu
mu yra trečias norvegų ir šve
dų miestas, ketvirtas lenkų 
miestas, penktas — vokiečių. 
Įvairios tautybės įvairiose mies
to, dalyse gyvena maždaug krū
voj, leidžia savo laikraščius, 
čia pat turi savų bankų, val
gyklų, įvairių agentūrų ir t. t., 
sudarydami iJttle Italy (Mažo
ji Italija), Little Lithuania 
(Mažoji Lietuva) ir t. t. Jie 
gyvena savotišku gyvenimu, 
ginčijasi dėl apleistų tėvynių 
politikos, verda tautiškas deg- 
;ines. Kai Sorbonos Universi
teto profesorius Henri Hauser 
lankėsi CĮūcagoje 1923 metų 
vasarmečiu, tai viena žymiau
sių naminių naujienų, kuria 
dalinosi pusryčiaudami kliubo 
svečiai, kur ponas profesorius 
sustojo, buvo aštrus konfliktas 
;arp vieno kliubo lekajaus lie
žuvio ir dviejų 'lenkių tarnai
čių. “Voyez — votis la guerre 
de Vilna recommensant de la 
cusine a l’office?” — pažymi 
p. Hauser. ir tikrai. Vilniaus, 
Klaipėdos Fiuine ir kiti Euro
pos konfliktai visuomet randa 
atbalsio Chicagos virtuvėse, 
abrikuose, milžiniškuose gy

vulių skerdyklose, kur suvažia
vo žmonės iš visokių kraštų.

Chicagos stebėtiną augimą, 
os nepailsiantį gaivingumą ir 
įeišpasakytą atsidavimą dar
bui be ekonominių faktorių 
pagelbsti išaiškinti ir biologi
jos mpkslas. Kaip minėjau, 

Chicagos fabrikai, krautuvės 
ir gatvės pilnos žmonių, kurių 
;ėvai amžiais gyveno ramiuose 
Europos kalniuose, generacija 

po generacijos taupė energiją, 
gerus nervus. Europos karai ir 
skurdas, valdininkų persekioji
mai, neišmanymas / ir .sauvalė 
tų žmonių, kurie save vadino 
aristokratais, bet kurie nesirū
pino minių gerove, suvarė ši
luos sveikus, tvirtus, drąsius 
primityvius žmones į Michiga- 
to ežero pakrantę, nes jie na
mie negalėjo parduoti vienin
telio dalyko, kurį jie turėjo: 
energijos ir gabumų. Jie išbė
go iš Europos tylių, gražių so
dybų su tvirčiausiu pasiryžimu 
— laimėti ir užtat jie taip be
galiniai atsidavę ėmė) statyti 
Chicagą, nuolat ją gražindami 
ir didindami.

Dabar jau daugelis šitų iš
eivių yra turtingi ir gyvena ant

Lake Shore Drivė. Jų vaikai 
gal, yra ne tik turtingi, bet ir 
apšviesti ir ne vienas Europos 
bajorėlis džiaugtųsi gavęs pi
nigą ir gražią, mokančią pija
nti skambinti ir žinančią daug 
kitų “menų” okškaimiečio chi- 
cegiečio dukte'rj. Ir kad visur, 
ir Lietuvoj, ir Sicilijoj, ir Veng
rijoj “prasto žmogaus” prote 
r.t:*idarč gan palanki Amerikai 
nuomonė, tai tame yra daug 
gilesnės teisybes. Jam ten duo
ta buvo pirmą kartą progos ir 
jis pasirodė jos vertas. Liur
biškumas, iniciatyvos stoka, 
servilizmo jausmas jame išny
ko, “neprogresiškoji liaudis” 
pasirodė labai progresyvi.

Šitie žmonės, kurie andai taip 
ramiai egzistavo pamiškėse, 
kurie prieš kiekvieną gražiau 
apsirėdžiusi žmogų stovėjo be 
kepurės, prastai valgydavo, ne
mokėjo skaityti, bet temokėjo 
atmintinai daug jausmingų dai
nų, buvo likimo pastatyti į ag- 
rešy vingiausio pramoninio gy
venimo sūkurį. Bet neatsižvel
giant j chicagictiško darbo sun
kumą, neatsižvelgiant į šitą pil
ną durnų, riebalų ir triukšmo 
orą, jie gali daug dirbti, daug 
linksmintis ir nuolat girti savo 
miestą, nes jų europietiški pra
bočiai, kaip minėjau turėjo ga
limumo daug tikros jėgos sa
vo organizmuose sutaupyti, ku
rią paskui laisvai atvežė į 
Ameriką. • Bet kaip ilgai št 
įgimta malonė tęsis? Ar Chi
cago niekad nepavargs ir ne
prieis prie desperacijtks? Ar gy
venimo pragumai pagaliau ne
užkariaus paties gyvenimo?

Pirmieji lietuviai Chicagoje 
apsigyveno 1870 m. 1884 m. Jau 
jie turėjo lietuvių draugiją šv. 
Jurgio vardu, o praeito amžiaus 
pabaigoje įvairių lietuviškų 
draugijų Chicagoje buvo net 36. 
Daug lietuvių' į Chicagą privilio
jo rengiamoji visasvietihė paro
dą Chicagoje 1893 m. kur visi 
važiavo tikėdamiesi gauti užtek
tinai darbo. O šiandien Chicago
je yra daugiau lietuvių, negu 
bet kokiame mieste (apie 80,- 
000), čia tūkstančiai žmonių de
monstruoja gatvėmis, kai len
kai kokią nors biaurybę mums 
padaro, čia įvyko visa eilė svar
bių Amerikos lietuvių suvažia
vimu bendrai pasitarti, kaip čia 
daugiau galėtų pagelbėti savo 
senajai tėvynei, kurią musų 
kraujo chicagiečiai, kaip ir kiti 
Amerikos lietuviai, myli labai 
ištikimai ir ideališkai.

Chicagą teisingai vadina “ko
mercijos ir pramonės vulkanu". 
Chicagos pozicija pačiame piet
vakariniame Didžiųjų Ežerų 
kampe ir puikiausia geležinke
lių sistema davė jai galimu
mo iš vakarų priimti galvijus, 
kiaules, grūdus, mišką, o iš ry
tų pusės traukiniai į ją vežė 
Europos imigrantus. Be mėsos, 
grudų ir medžio pramonės, Chi
cago pasižymi plieno ir gele
žies produktais, adatine pramo
ne, vargonų, pianu, baldų ir ki
tokiomis išdirbyje mis. Dar 
1905 m. Chicagos dirbinių ver
tė jau siekė 955,036,277 dol. 
Čia yra garsioji International 
Harvester Company (McCor- 
mick ir Deeringo fabrikų kom
binacija), turinti didžiausią pa
sauly ūkio mašinų fabriką, ku
rios dirbinių galima pamatyti 
ir Argentinos, ir Aigipto, ir 
Estijos! ir Lietūvos, ir kitų pa
saulio kraštų ūkiuose, Chica
go j taip pat yra didelis uos
tas; čia prikrovus laivą Chi
cagos mašinomis kumpiais, 
kviečiais ir t. t. galima jį siųs
ti į visus pasaulio uostus per 
Didžiuosius Ežerus ir šv. Lau
ryno upe. Tačiau dėl kai kurių 
priežasčių šis kelias mažai te

naudojamas. Dabar chidagie- 
čiai suka galvas, kaip šį kelią 
galėtų pagerinti. Esančias sun
kenybes prašalinus, vien tik 
grudų transporto išlaidos į Eu
ropą sumažėtų per metus nuo 
12,000,000 dol. iki 15,000,000 
dol. Tuomet laivai iš Europos 
galėtų atplaukti į pačią Ame
rikos kontinento vidurį, į Chi
cagą, kuri yra turtingiausio ’ 
pasauly Mississippi upės slė
nio vartuose ir tuomet Nau-
Jorko viršenybei tikrai galėtų 
ateiti galas.

Chicago yra visiems gerai 
žinoma savo milžiniškomis gy
vulių skerdyklomis Stock 
Yards, apie kurias taip baisiai 
rašė amerikiečių rašytojas Up- 
ton Sinklair savo veikale “The 
Jungle” (Raistas) kuriame jis 
pasirinko lietuvius, kaipo svar
biausius veikiančius asmenis, 
šitame skerdyklų kvartale ke
letas bendrovių (Swift, Ar- 
mctir, Libby) užsiima tik gy
vulių skerdimu ir gaminimu 
provizijos bei kitokių gyvulių
prekių. 200 akrų žemės čia 
stovi apie 40 gyvulių pramonei 
paskirtų fabrikų. Iš vakarų at
vežtus raguočius mašinos ir 
kraujais apsitaškę žmonės tuo
jau piauna, daro, sūdo, pakuo
ja, konservuoja ir išsiuntinėja 
į visą pasaulį. Baisiai dvokan- 

čia žmonės braido 
prisidengę odinėmis 

ir eilinėmis arba 
Viso 
yra 

kar-

ir odinėmis 
kepurėmis.

organizacija
Iš gyvos

Šiaurys '
w *

* * I 
Ar laimės betrokšti, ar skausmo išvytas 
į kaimus žaliuojančius amžiais keliauki, 
žinias tu su rūpesčiu, vargu įgytas 
nemėtyk—į amžiną išmintį krauki.

Kad skamba ragučiai, kad aušta rytojus, 
sukyla jaunimas, sukyla žilieji, 
ir kviečia į dirvas išanksto artojus, 
kui laimės sulauksite grūdą pasėję.

/ 
i

čia raizgus takeliai į dirvą platybės, 
čia girios, krūmokšniai šalykelių plote, 
čia kvapą atgausi t iš širažių gilybės 
jei amžiais ir būtumėt skausmo kamuoti.

"Į
čia širdis uždegsit,—žmonių čia gerumas,
nors vergia nuo amžių juos skaudus besočiai, 
bet skaistus jaunimas ir rūtų žalumas 
atgauna betrokštančią širdį ik’ sočiai.

Musų Maistas
Rašo Dr. A. J. Karalius

teriną, klijus, šukas, 
stygas, terltilizatorius, 
ir t. t. .

Vlrškinimas burnoje. Dantys sudėtina: Tulžies druskos, rugš- 
susmulkina, sutrupina maistą ir tys, dažai, chloresterinas, mine- 
sumaišo su seilėmis, kad leng- ’ valinės druskos, etc. Glikocho- 
viau butų nuryti. Seilėse dar line ir taurocholinė rūgštis pa
yra ptialina vadinarųas enzimas.'gaminama iš proteinų jaknose, 
Ptialina veikia ant angliavm-' ne kur kitur, 
džių. krakmolus perkeičia j 
cukrus. i 
padaro cukrų.

Viršk:r;ira$ skrandy j. Skran
dyje (skilvi, pilve) yra skran
džio sulčių, kurias pagamina 
savo rųšies haukus. Skrandžio 
sultys tai tyras skystimas, rukš- 
tus, peš jose 
nės rūgšties, 
kių rūgščių), 
rių druskų.

Apie pusę valandos sumaišy
tos su maistu seilės skrandyje 
dar savo darbą dirba, t. y. ardu 
skaldo angliavandžius; praryti

Tx , * Tulžies druskos sutarpina neis krakmolo ptialina , , . ... ... * , ,• balus ir riebalų rūgštis. Todėl 
'šitos druskos lošia svarbų vaid- 
■ menį riebalų virškinime ir ab- 
jsorbavime. Be tulžies vos apie 
pusė riebalų gali absorbuoti, di
delės dali nesuvirškintų riebalų 
patenka metaluosna (mėšlai). 

jTulžyje yra cholosterino, kuris 
! kartais tulžies pūslėj išsiskiria 
ir padaro vadinamus akmenis. 
Tulžies druskų sumažėjimas 
leidžia cholesterinui suakmenėti.

Tulžyje yra truputis riebalų, 
lecitina, etc; druskų kalkių, fos
foro, geležies, sodo, etc.

Tulžy yra vidurius liuosuojan- 
čių ir antiseptinių (bakterijas 
naikinančių) ypatybių.
.... B. Kasos sultys, šitose sul
tyse, apart kitką, yra svarbių 
virškinimui enzimų: tripsinas, 
amilopsinas, lipazas, etc. Tripsi
nas virškina proteinus — anglia
vandžius, pakeičia riebalus į gli
ceriną ir riebalines rūgštis. Tad 
matom, kad kasos sultys maisto 
virškinime labai svarbų vaidme
nį lošia. Kasos funkcijų suiri
mas suardo medžiagos apsikei
timą kūne neretai labai seriozin- 
gai.

C. Virškinimas žarnose. Žarnų 
sultims tenka baigti virškinimo 
darbas, žarnose visuomet yra 
bakterijų, kurios normalinėse 
sanlygtise jokios blėdies negali 
padaryti; jos net reikalingos 
virškinime tūlų valgomų daiktų.

žarnų sultyse maistas galuti
nai suvirškinamas. Kūnas paima 
reikalingą dalį, kurui ir atstu* 
tymui; palieka nesunaudotą toji 
medžiaga, kuri negali susivirš
kinti.

Suvirškintas maistas persi
sunkia į penybos kanalo siene
les, iš kur kraujas jį visiems au
diniams išnešioja.

Absorbavinias maisto. An- 
gliąvandžiai apleidžia penybos 
kanalą monosacharidų formoje. 
Laktozas nėra nuo virškinimo 
sulčių, bet turi suirti pirmiau 
persikraustymo į jaknas. Nen
drių cukrus kartais absorbuoja 
mas be suardymo kompozicijos, 
bet tada jis šlapumu prašalina
ma.

Proteinai absorbuojami kaipo 
peptonai, kartais kaipo proteo- 
zai. Riebalai — kaipo muilai ir 
riebalinės rūgštys.

Ne visur penybos kanale mais
tas lygiai absorbuoja žymią dalį 
cukrų ir peptonų, o vandens la
bai mažai. Vandenį absorbuoja 
žarnos.

Maistą absorbuoja venos ir 
limfos sudynėliai.

yra nidrochlon- 
(Kartais ir kitė
jose yra Ir Į vai-

< ■ ' ’ * f

Čiame ore. 
po kraują, 
prikištėmis 
guminėmis 
šito biznio
milžiniškiausia. 
vės per keletą valandų gal te
lieka tik eilė skrynučių su gra
žiais spalvotais užrašais. Tik 
kiaulių žviegimas nueina do
vanai, o viską kitą nuo dantų 
iki nagų, sunaudojama ekono
miškiausiai. Iš įvairių liekanų 
čia pat dirba žvakes, muilą, bu- 

sagutes,
pepsiną'su maistu mikrobai (bakterijos) 

auga, veisiasi — tuo budu dar 
krakmolas keičiama į cukrų, dar 
dirbama burnoje pradėtas dar
bas.

Skrandžio sultys pradeda ar
dyti proteinus, iš kurių pasidaro 
peptonai. Kadangi yra daugy
bė įvairių proteinų,' tai skran
džio sultys visokiais budais 
j įjos virškina. Sultyse yra va
dinamo renino, kuris sutraukia 
—suraugina pieną. žodžiu, 
skrandžio sultys visokiais bu
dais juos virškina. Sultyse yra 
vadinamo renino, kuris sutrau
kia — suraugina pieną, žodžiu, 
skrandžio sultys pradeda pro
teinų molekulų ardymą; iš pro
teinų pasidaro tokios medžiagos, 
kurios paskui gali kunan persi
sunkti.

Riebaluose skrandžio sultys 
beveik jokių permainų nepada
ro.

Skrandžio sultys sunaikina 
bakterijas. Ypatingai lengvai 
užmuša choleros bakterijas. Ki
tų ligų bakterijos dažnai ištrūks
ta iš skrandžio ir paskui žarnose 
pradeda veistis. Jei skrandyje 
nėra užtektinai hidrochlorinės 
rūgšties, tai bakterijos veisiasi 
ir pagamina rūgimą ir dispepsi
ja.

Hidrochlorinė rūgštis pasida
ro viršutinėj skrandžio daly, 
kur yra tam darbui nuskirtų cė-

yra už-Visas oras aplinkui 
nuodytas šitų skerdyklų smar
ve. Girdėjau, kad žmonės kele
rius metus buvę karo sukury 
ir kurie yra matę jau gana 
baisių reginių kovos lauke, ne
galėjo žiūrėti į Chicagos gyvu
lių skerdyklų visus skyrius. 
Šis pasaulis Dantei tai gal ne
būtų buvęs keistas. Skerdyk
los 
gui 
tai 
nių 
rimų ir tyrinėjimų čia buvo 
daroma, bet valdžios priežiū
ra nuolat didėja ir darbininkų 
sąlygos po truputį darosi ge
resnes.

filosofija paprastam žmo- 
sunku suprasti. Taip pat 
yra vieta didžių ekonomi- 
konfliktų. Daug rimtų įta- 

ir tyrinėjimų

Įdomi Chicaga dar ir tuo, 
kad ji yra vienintelis miestas, 
kuriame prekės yra vežioja
mos požemio geležinkeliais, 
kairiais keleiviai negali važinė
ti. Šitie tuneliai 6 pėdų platu
mo ir 7^2 aukštumo prieina 
prie visų žymiausių geležinke
lių stočių, didelių krautuvių, 
sandėlių ir t. t.

Be tramvajų pažemiuose ir 
ant žemės, čia yra ir ant gele
žinių stulpų iškeltų tramvajų, 
kuf’ie su dideliu triukšmu le
kia pro šalį antrojo aukšto na
mų langų. Aš visuomet gd i le
da vausi žmonių, kuriems pa
langėje nuolat dunda šitie oro 
tramvajai, kol ištiko šitų tram
vajų streikas. Tramvajams su
stojus, žmonės skundėsi negalį 
užmigti!

Dar didesnių dyvų moka da
ryti amerikiečiai. Jie vienos 
upes tekėjimą pakreipė į prie-

Sklandis absorbuoja cukrus 
ir peptonus. Vandens labai ma
žai absorbuoja.

Virškinimas žarnose. Skran
džio sultyse sumirkęs maistas 
palieka pusiau skystas (kaip 
skystoka tešla) ir rūgštūs. Iš 

nuslenka į 
kur susi-

f | sKyscoKa lesia; ir 
singą pusę! Chicagos upe ka- sj<ran(lži0 maistas 
dajse išsiliedavo į Michigano| dVy]ika-pirštę žarną, 
ežerą ir jos vanduo per tą vi* 'tjni£a su trimis skirtingais skys- 
są Didžiųjų Ežerų eilę ir Sv.|timais;
Lauryno upę susisiekdavo su ;
Atlantu, o dabar ji teka visai į 
priešingą pusę ir per >Mississi-( 
ppi susisiekia 
ka.

su Meksikos įlan-'i

A. Tulžis,
B. Kasos sultys,
C. žarnų sultys.
A. Tulžis. Tulžį atidalina (šek- 

' retuoja) jaknų celės. Cheminė
(Bus daugiau) 1 tulžies kompozicija gana paini, (Bus daugiau)

■■
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To man pakako. Tvirtai pasi- gatvūje nebesirodys tokiame sto lenkiaVerte K. A. “Aš apsidairiau aplinkui ir pa-

■ U II— "<■ '»

Ferdinando d’Amora

Mano pačios prietikis
Buvo jau po pusiaunakčio.
Aš grįžau iš “pasilinksmini

mo” su draugais — turėjome 
šaunius pietus, gerą vyną, šam
pano, o kai dėl linksmumo...

Vienok tai buvo jau po dvy
likos nakties. Atsargiai aš ati
dariau priešakines duris, pirštų 
galais perėjau kambarį ir laip
tais užėjau aukštyn. Viskas iki 
tol gerai sekėsi. Mano namuose 
viešpatavo kapų tyla.

Miegamojo kambario angoje 
sustojau. *

Mano pati buvo lovoje, tik 
jos nosis buvo neapklota'— kas 
reiškė, jog ji ramiai sau ilsisi. 
Vargšė; visą vakarą turėjo na
mie būti viena! Tačiau aš nega
lėjau girdėti jos gilaus kvėpavi
mo. v

inąs pasiliovė! Atrodė, kad in
strumentas staiga sugedo.

Bet niekas nebuvo sulaužyta. 
Tik kaldra ir paklodės lyg at
gijo ir ėmė judėti.

Mano pati nubudo, sužiovavo, 
patrinė akis, ir tąsyk...

“Laba, brangusai!”
“Laba, mieloji!”
“Kuris laikas, brangusai?” 
“Vidurnaktis, mieloji”.
“Bet laikrodis rodo pirmą va 

landą!”
“Turbūt pamiršai jį užsukti!”
“Aš užsukau jį prieš gulti ei

siant!”

duoda, kad miega.
Ne, nutariau aš. Negalimas 

daiktas. Jeigu ji nemiegotų, tai 
ji jau butų pradėj’usi mane ka
mantinėti, kas visuomet man 
būdavo nemalonu po praleidimo 
vakaro su savo draugais, 
mantinėjimas paprastai 
sdavo prie sekamo:

“Kiofc'bųvo išviso?”
“Kas jie^ti^kįę?”
“Ką turėjote pietums?”
“Vyno?”
“Kiek stiklinių išgėrei?”
“Kiek tau tai atsėjo?”
“Ar buvo moterų?”

Ka- 
susive-

ten
ma-

“Ar lięk^miau praleidai 
laiką, negu kad praleidi su 
nim namie?”

Suprantama, klausimų tvar
ka laiks nuo laiko kiek pasikeis
davo. Vienok tie klausimai vi
suomet užverdavo dešimt aukš
čiau minėtų punktų, kurie kar
tais prasiplėsdavo net iki ketu
riolikos. Kad gavus supratimą 
apie tokį pasikalbėjimą, reikia 
prie kiekvieno pačios klausimo 
pridėti mano trumputį atsaky
mą, kuris užverdavo labai ilgą 
melą. Apsivedimo pradžioje at
sakymai būdavo 'baimingi, svy
ruojantys, nevykę. Bet laikui 
bėgant daugiau įgavau patyri
mo ii* atsakydavau atvirai, su 
pasitikėjimu, nerausdamas. At
sakymai, žinoma, būdavo pa
marginami jausmingais žo
džiais, insinuacijomis, perdėji
mais ir išsisukinėjimais. Tačiau 
mano inkvizitorius nesiliaudavo 
kamantinėti mane tol, kol, kaip 
Dante butų pasakęs, miegas nu
galėdavo mano pačios gerą va
lią, ir kambaryje tyla, užviešpa
taudavo.

Bet tą vakarą aš jaučiau sa
vyje neaiškų norą priešintis. 
“Jeigu ta moteris nubus ir ims 
mane kvosti”, tariau aš sau, 
“aš garsiai pareikšiu savo teisę 
ir pareikalausiu, kad nebūtų 
man kliudoma, likusias kelias 
valandas pasilsėti.”

Atsargiai aš atsagsčiau savo 
‘švarką, nuvilkau jį ir pakabinau 
ant krėslo, visą laiką’ 
damas kvapą lyg vagis 
mus namus įsigavęs.

Sėkmingai tą darbą
aš ėmiau liemenę atseginėti. Del 
savo ateities aš jaučiau didelį 
optimizmą. Mano pati ne tik 
akių nepravėrė, bet ėmė net 
knarkti. Knarkimas susidėjo 
tai iš pianisimo, tai iš fortisimo, 
kas lyg gnaibyte gnaibė mano 
neramią sąžinę.

Vargšė; visą vakarą namie 
išbuvo!

Ašį jau buvau beveik įsitiki
nęs, ; kad viskas . puikiai pasi
baigs. s Bet staiga pasigirdo for
tisimo, ir tuoj buvo galima lau
kti katastrofos! • / ..

Aš buvau priėjęs prie veid
rodžio ir bandžiau kaklaraištį at
sirišti, kuomet blogiausias daly
kas atsitiko. Muzikalia knąrki-

“Pavargo? Ką tai reiškia?”
“žinoma, aš turiu galvoj laik

rodį! Kų tu dai*ai, kai pailsti? 
Pradedi mažiau veikti, ar ne? 
Ką gi turi laikrodis daryti? Ne
laužys juk jis gamtos dėsnių tik 
todėl, kad jis yra laikrodis? 
Absurdas. Laikas jau jums į- 
gauti geresnį supratimą apie 
pasaulį. Tas tavo laikrodis vėli
nami visa vienuolika valandų-”

Tai foks aš esu. Kai mane pa
gauna, tai aš kalbu ir kalbu ir 
kalbu, tikėdamas, kad kokią iš
eitį surasiu! Vienok mano pati 
visą dalyką į trumpą sakinį su
glaudė: .<

“Anibale Burghese, tu pusė
tinai esi įsitraukęs!”

“Ne, brangioji, aš nesu gir
tas, o tik miego noriu. Ir aš pri
valau nors šiek tiek užmigti. Aš, 
žinoma, suprantu tavo jausmus. 
Tu nori žinoti, kur aš pietus tu
rėjau?- ką valgiau, ką gėriau, 
kiek gėriau ir tt. ir tt. ir tt. Bet 
man absoliučiai, būtinai, tikrai 
reikia nors porą valandų užmig
ti. Todėl aš noriu su tavim su
tartį padaryti: neklausk dabar 
manęs apie nieką ir aš prisižadu 
rytoje viena valanda anksčiau 
atsikelti ir parašyti smulkme- 
ningą raportą apie šio vakaro 
įvykius prisiekiant prieš notari- 
ušą...”

“Bet...”
“Leisk man baigti!”
“Bet...”

' “Vadinasi, tau tas pasiūlymas 
nepatinka' Na, štai kitas... Apie 
šio vakaro įvykius aš nieko neka
lbėsiu. Tačiau ateityje jeigu va
karieniauti tarp draugų pasitai
kys, tai aš susyk du raportu pa
rašysiu...”

“Bet Annibale...”
“Aš žinau, tai visą naktį 

ims, bet sekamą vakarienė 
greit beatsitiks... Trumpai, 
karną kartą aš viską papasako
siu, o dabar jie žodžio...”

O kadangi aš jau buvau nusi
rengęs, tai pasiskubinau į lovą 
įsigauti ir galvą pakišau po kal- 
dros. i

uz-
ne-
se-

sulaiky-
J svetl-

atlikęs,

** X •
“Klausyk”, po kiek laiko pati 

tarė: “Nėra prasmės tau slėpti 
galvą po kaldra... Nebuvo tau 
reikalo taip kalbėti apie tą laik
rodį, kaip tu kalbėjai...”

“Na, jeigu tu nori tiesą žino^ 
ti”, atsakiau aš, “aš kalbėjau 
taip, kad save apgynus

“Nemanyk, kad aš taip jau la
bai paisau sužinoti, ką tu šį va
karą veikei. Apie tai aš visai ne
maniau tavęs klausti!”

“Ištikrųjų?”— truputį iškišęs 
galvą paklausiau aš.

“Aš norėjau tik”, — tęsė ji 
toliau, —“papasakoti tau apie 
tai, ką aš padariau...”

“Ką tu padarei? Kas tokio at
sitiko?”
•t “Aš turėjau į prietikį šian

dien !”
“Prietikį?” Ir aš iš po,kaldros 

iškišau ne tik galvą, j.bęt ir pe
čius.

“Taip, prietikį! Ar tu manai, 
kad aš jau tiek sena, jog niekas 
į mane ir žiūrėti nebenori?”

♦i, i
Klitemnestros balsas šnypštė} 

. “Ta gali taip kalbėti? Del 
Dievo meilės... Pasakyk kas su 
tavim šiandien atsitiko?”

“Bet, brangusai, juk tu miego 
nori”. ' 1

“Klitemnestra, sušukau aš 
atsisėdęs lovoje. “Ką tu padarei 
šiandien? Kas su tavim atsiti
ko?”

’ “Ar tu ištikrųjų nori žinoti?” 
“Juo greičiau, tuo geriau!”’ 
“Na, pakišk savo galvą vėj po 

kaldros!”
Aš padariau tatai. Mano pati į- 

sitikinusi, kad aš jos prašymą iš- 
pildžiau, pradėjo...

* 1 ’ ** -.
Ji pradėjo, žinoma, su kompli

mentu... 1 • r ■
‘■‘Jeigu tu dar neužmigai...” t
AAk!”' , , ,
“Jeigu tu dar neužmigai, tai 

tu atsiminsi, jog vakar tu davei 
man... po to, kai aš tavęs pra
šiau ir prašiau tris mėnesius ar 
daugiau... tu davei man šimtą li
rų pirkiniams...”

“Ar tai buvo šimtas? Aš jau
čiau lyg milioną duodąs!”

“Tai buvo tik mizernas šim
tas... Na, kuomet aš eidama iš 
krautuvės į krautuvę prisipirkau 
įvairių pirkinių, ir pilnomis ran
komis žadėjau namo grįžti, stai
ga man atėjo mintis į galvą... 
Bet tu jau miegi, Annibale!” *

“Aš klausaus, aš klausaus... 
Koki mintis atėjo tau į galvą?”

“Aš maniau apie tai, jog ne
turiu smulkių už tramvajų už
mokėti. Aš buvau skrybėlių 
krautuvėje ir, turėdama pilnas 
rankas, paprašiau, kad kasierė 
išimtų iš mano rankinio krepše
lio paskutinį Įlenkiu lirų bank
notą...”

“Aš visuomet tvirtinau, Kli
temnestra, kad tu esi ekonomin- 
ga pati. Tu išeini iš namų su 
šimto lirų banknotu, o sugrįžti 
su penkiomis liromis!..”

“Prašau tavęs, Annibale, leis
ti man kalbėti... Mergina išpildė 
mano prašomą. Ji išmainė ma
no banknotą ir supylė smulkiuo
sius pinigas į rankinį krepšį”

“Po to tu apleidai skrybėlių 
krautuvę, sėdai į tramvajų, ir...”

“Nieko panašaus nebuvo. Aš 
nutariau pėščia.eiti namo. Na, 
aš gal paėjau kokį šimtą jardų, 
kaip nugirdau mane šaukiantį 
balsą “Signora! Signora!”

“Niekšas! Kas jis buvo?”
“Aš nudaviau negirdinti. Nau

jas balsas; skambėjo jau nebe 
tai Į), kaip pi rmasis. Po to dar 
pasigirdo ir trečias balsas!..”

“Nejaugi visi vyrai paskui ta
ve sekė, o gal tu sumanei Orlea
no mergelės rolę lošti?”

“Orleano mergelės?..”
busiai paklausė Klitemnestra.

“Čia nieko stebėtino nėra. Juk 
Orleano mergelė nuolat balsus 
girdėjo... Piemenė, jeigu atsime
ni. Ji girdėjo dangiškus bal
sus*!”

“Nebūk asilas, Annibale... 
priešingame atvejyje, aš iki ry
to neužbaigsiu!.. Ant galo, aš nu
tariau apsidairyti, kas aplinkui 
dedasi... ir... būrys vyrų mojo 
man!“
.“Kaip tai mojo?”
“Mojo man, kad sustočiau... 

Vienas vyras priėjo prie manęs, 
nusiėmė skrybėlę ir mandagiai 
tarė: ‘Turbut kas nors negerai 
yra su jūsų rankiniu krepšiu: ei
nant jums gatvevbinsta smulkus 
pinigai’!..” z‘ , < '■

“Sėja pinigus', kuomet tavo 
vargšas vyras dirba ištisas die
nas kantoroje!”

Klitemnestra uždarė man bur
ną lengvu rankos paukštelėj imu. 
?o to ji vėl ėmė kalbėti:

nuste-

mačiau apie šešis susilenkusius 
vyrus, kurie pinigus nuo šaly- 
gatvio rinko... Mano nelaimingi 
banknotai! Vienas garbingas 
senukas, kuris, matomai, silpnas 
akis teturėjo, bandė pakelti ką 
tai, kas atrodė lyg skatikas, o iš
tiktųjų buvo...”

“Kramtomoji guma!”
“Gėdikis tu! Tai buvo malia

vos taškas! Bet kaip ten nebūtų, 
vyrai pradėjo viens po kito į 
mane eiti ir grąžinti surinktuo
sius pinigus. Kadangi rankos 
buvo užimtos pirkiniais, man 
baisiai nesmagu buvo. Tačiau aš 
padėjau kai kuriuos pirkinius 
ant žemės ir paliuosavau vieną 
ranką, kurią ištiesiau, kad pini
gui priimtu Ir aš tuYbut stovė
jau, kaip7' Ubągas, su ištiesta 
ranka jau ir po to, kai mano pi
nigai buvo sugrąžinti;. Tiek bu-

• v • ! • y * ’ • • svau susimaišiusi.”
“Puikią sceną padare žymaus 

biznierio pati!”
'“Paskutiniuoju priėjo simpa

tingas senukas ir,, aš gerai atsi
menu, įdėjo man į ranką bank
notą. Tuo laiku aš neskaičiau 
pinigus: kuogreičiausia norėjau 
pasprukti. Aš užmokėjau už 
tramvajų, bet turėdama pilną 
glėbį pirkinių ir tada negalėjau 
pinigus suskaityti. Aš laukiau, 
kol parvažiuosiu namo, ir tąsyk 
patyriau, kad...”

“Kad mažiausia pusė pinigų 
buvo dingę!”

“Kokis 4u išmintingas, Anni
bale!”

“Bet juk negalimas daiktas, 
kad tu bu tu m gavus daugiau 
neg pametei?” N

Klitemncstra tragingai nulen
kė galvą. Paskui ji ėmė kalbėti 
tokiu balsu lyg pra'nešdama apie 
uošvės mirtį:
, “Tikrai taip atsitiko!”

“Kaip tai?”
Vėl galvos linterėjimas ir gi

lus atsiduksėj imas:
“Tramvajo važma yra 25 cen- 

timai/ Tad man privalėjo likti 
keturios liros ir septynios _de- 
šims penki...”

“O tu turėjau...?” .
“Keturioliką lirų ir septynias 

dešimts penkis centimus!”
Ir Klitemncstra ėmė verkšlen

ti. •
Aš ir taip jau buvimu nuvar

gęs, o tos bereikalingos ašaros 
mane tiek įkaitino, jog aš bebu
vau tik pusantro colio nuo pa
dūkimo.

“Kas tai—sapnas'ar realybė?” 
—tariau aš pakilusiu balsu. At
simenu, kad tuo laiku aš buvau 
jau atsisėdęs apt lovos. “Išsi- 
aiškinkiva. Sakai Kpametus, ketu
rias liras ir septynias dešimts 
centimų, ir kai pinigai buvo su
grąžinti, tai jie pasidaugino de
šimtimi lirų... Ar šie yra mano 
namai ar gal pamišėlių ligoni
nė?...

“Jeigu tu butum mažiau gėręs, 
tai tu suprastum, kame daly
kas...” Vėl pasigirdo žlembimas.

“Bet kadangi /aš nesuprantu, 
tai gal malonėsi išaiškinti...”

“žinoma... tas simpatingas se
nas vyras...”

“Sū pavaritais!...”
“Jis davė man dešimtį lirų...”
“Jį reikėtų kalėjiman pasodin

ti!..”
“Ne, ne, Annibale!” (Dabar 

ji paklodės kraštu ašaras šluos
tė). Bandyk suprasti. Jis buvo 
toks simpatingas senukas^ Tu ži
nai kokius drabužius aš turiu... 
Yra ko pažiūrėti... Seni kaip Me- 
zuzajius... Jr tas senukas, maty
damas mano ištiestą ranką, pa- 
manė,, kad aš,esų\ko^ią nęlairniny 
ga grafienė \ ar kunigaikštienė... 
ir-pasiryžo man pagelbėti... Da
bar, tu supranti, kodėl aš ver
kiau.
nirėsiu drąsos pasirodyti gat
vėj... tokiuose drabužiuose. Tik 
pamanyk...”

ryžęs ant abiejų ausų apkursti, 
aš vėl susivyniojau į kaldrą. ...

Rytmetyje aš nepastebėjau ne 
mažiausio ašarų pėdsako Klitem- 
nestros veide. Ji linksmai ma
ne pasitiko:

“Vadinasi, sutartis padaryta! 
Aš-gausiu naujus rubus!”

“Sutartis? Jš kur 4u tai pa
ėmei Nieko aš tau nežadėjau...”

"Klysti, tu žadėjai... Kada tu 
perdaug įsikaūši, tu nebeatsime
ni. Bet tu žadėjai...”

“Visų pirma mes neturėjome 
jokio vyno...”

• “Tu užmiršai-net ^yną... Bet 
tu tarei: 'Duodu garbės žodį, 
niekuomet daugiau mano pati

Aš užtikrinu tave, aš ne- .. s

—Au-u-u! praskambėjo plo
nas balselis ant Nemuno kranto.

—Au-u-u! atsiliepė iš po kark
lų storesnis balsas, ir lenkdamas 
žemyn karklų šakas, per tvorą 
iššoko jaunas vaikinas, pilnas 
gyvenimo ir jausmų.

—Onyte, Onele! — laimingai 
ištiesė rankas pirmyn, ir pri
glaudęs prie savo tvirtos kruti
nės Jonas pabučiavo ją karštai.

—Onyte, kokia tu gera, meili, 
kad atėjai, atsilankei- pas ma
ne! Va, žiūrėk, mums ir laivas 
jau laukia, nerimsta Nemuno 
bangos, liūdi tamsioji giružė-ne
girdėdama tavo dainos.

■—Ach, Joneli !— išsiliusuoda- 
ma iš jo glėbio prabilo Onytė. — 
Joneli, taip liūdna ,oi ilgu man 
be tavęs, aš ilgiuos kasdien ir 
esu taip laiminga, kad gauni 
matyti tave ir praleisti svajo
nėse pavasario naktis ir laukti 
tekančios aušružės.

—Oi, Onyte, koks aš laimin
gas, kad radau savo gyvenime 
tokią sielą, kuri ' mane vargšą 
myli, užjaučia, ir kokia meili, 
jautri, kaip mano Onytė ilgisi 
manęs.

—Ar-gi vargšai neturi širdies 
jausmus, savo norus, savo skais
čias, ateities svajones, kad jos 
nemylėt, — žiūrėdama į tamsias, 
nubudusias.Jonelio akis, kalbėjo 
Onytė. — Cha, cha, Jonuk, pa
saulio valdytojai, išsipenėję did- 
pilviai iš mus prakaito, mano, 
kad mes vargšai prakaitavę prie 
sunkaus darbo, nuvargę, nuilsę, 
itegalime mylėti, neturime savyj 
meilės jausmų ir grožės sapnų. 
Tiesa, Jonuk, kad mes nuvargę 
kasdieniniuose darbuose, kad 
musų mintys užimtos vien tik 
rytojaus diena, kad mes vargin
gai-stumiame^ dienai ir dienos 
ir laukiame tų švintančių rytojų, 
tų saulės spindulių, kurie atgai
vins musų nuvargusias sielas, 
prikeldami iš svajones sapnų. 
Mes gyvenimo vergai, sunkaus 
likimo prispausti, gyvename vien 
tik ateitim, ir joje mes tik pa
matysime, išvysime savo rytojų, 
savo spindulius, Ir tik tas bus 
laimingas, kurs už savo buitį ne
drebėdamas atviroje koyoje lai
kysis iki galo. Gi širdys išsiil
gusios meilės karštos, mes pa- 
švenčiame tik saulužei pavasa
riui grįžtant atgal, kuomet die
nos palieka ilgesnės, šviesesnės^ 
tuomet girios ir laukai apsiden
gia vėl nauju žaliu rubu ir ant 
Nemuno kranto, prasiskleidu
siuose karkluose sudejavo gegu
žė — .tada mes metę‘savo amži
nai neužbaigtus darbus, skuba
mu .vięnas prie kito,- kad/išliejus 
tą,, kas ilguose žiemužės' vaka
ruose susidėjo musų širdy.' 11r 
vien^ik tada, kada mėnulis už
ėjęs' virš ' musų .galvos, ■■ mes ty- 
iai, godžiai klausomės kur tai 
toli, artr giružėj paslaptingai 
traukiančią lakštingalai meilės

vyje, kad praeiviai 
duotų! šiandien 
rubus turės’.”

jai almužną 
pat ji na jus

♦
aš buvau nugAlė- 

Ir aš užmokėjau už tai —ne 
išgelbėti, bet 
tatai verta

Prisipažįstu: 
tas.
savo reputacijai 
todėl, jog maniau
esant. Už naujus rūbus aš nu
sitariau išsilygti viena dalyką: 
kad po vakarienės su draugais aš 
nebūčiau pačios kvočiamas bė
gių vienerių metų.

Vienok tą išlygą į kontraktą 
man nepasiseko įsprausti. Aš ir 
nereikalavau. Iš visko buvo nuo- 
manu, kad Klitemncstra ateity
je to prietikio taip jau nenorės 
minėti, kaip ir aš.

B. Aviunaite

dainužę, tokias jautrias, švel
nias kaip ir musų širdys nepa- 
grimzdytas dar ištvirkimo ban
gose.

O paslaptinga naktis, išplėtusi 
savo ramybes sparnus, tylėjo. 
Tylėjo ir mirgstančios nuliūdu
sios žvaigždužės.

—Onyte, Onele, — aiškiai gir
dėjos balsas, toje žvaigždėtoje 
nakties tyloje ant plataus-Nėmli- k
no ir pliauškiantis vanduo nuo 
mosavimo irklais.

—Onyte, tu skaisti, šviesi ma
no gyveninio svajones ir viltys. 
Svajonė viltis! Ar aš manįau, 
ar aš tikėjams kuomet nors pri
eit prie tavęs, prisiglaust?! 
Onyte, tikėk man, tu busi mano, 
mano ant visados. Nors aš ir 
vargsiu, nors ir prisieis kovot 
su žiauriu gyvenimu, bet tu bu
si laiminga, nes aš tavo gyveni
mo eisenos kelią išbarstysiu gė
lėmis: gėlės nuskintos pūslėto
mis rankomis, aplaistytu skaus
mo -ašaromis, Onyte, tau buš 
meilesnės,— ir pakeldamas An^-' 
tės nusvirusią galvužę žemyn, ■ 
pabučiavo jos drėgnas lupas ir ( 
skaistų degantį veidelį. Atsidu- ■ 
so Onytė dėdama savo rankas ’ 
ant jo peties ir giliai, giliai, lyg i 
klausdama ką tai, pažiurėjo tam
sias, nubudusias Jonelio akis ir 
nutylėjo. Nutilo ir irklai po 
Nemuno bangas mojavę, o lai
velis tyliai, lėtai sau plaukė ge
namas mažutėlėmis bangužėmis. 
Ir vien tik mėnulis švietė jiem
dviem kelias ir kaž kaip paslap
tingai sau šypsojo, šypsojo.

4 *
Ir vėl' pavasaris.* . .
Ir vėl sušlamėjo, suužė tam

sioji giružė, naujai apsidengda
ma žaliu rubu; prasiskleidė 
karklai sudejavo jame gegutė- 
sįsutė, kur tai ant šakos lakš
tingala užtraukė rytmetinę auš
ros dainužę ir Nemunas aukštai 
iškėlė savo blaivąsias bangas, 
sveikindamas gimstantį pavasa
rį. Bet linksmas aidas ant Ne
muno kranto jau nesigirdės. Ir 
tik kada paškutinieji saulužės 
spinduliai meiliai dar glosto Ne
muno blaivąsias bangas, kada 
mėnulis lyg prasikaltęs, lyg bi
jodamas primerkęs savo akis, 
bailiai išlenda iš už giružės, te

žemyn karklų šakas ir peršokęs 
krumus, liūdnai užsimąstęs, 
klaidžioja Nemuno krantais, jau
nas vaikinas. Bet nuvargęs, 
nuilsęs, priėjęs prie tvorelės, at
sirėmė pakeldamas mėnuliui sa
vo išblyškusį veidą ir užsjmąsta.:

O aplink naktis!
Apgautas svajonės, pražuvo 

skaistus, puikus gyvenimo atei
ties ugdytas idealo sapnas,ydin
go, užgeso viltis! Kiek kartų 
Jonelis atsirėmęs ant tvorelės, 
skęsdamas praeities pavasario 
svajonėse, laukė Onytės, kiek 
kartų pasislėpęs karkluose savo 
veidą nuo šypsančio mėnulio, 
braukė per skruostą paslaptingą 
ašarą. Bet kas užstabdys už
gautos meilės ašaras, paniekin
tos širdies jausmus? Kas jas 
užtūrės, kas juos nuramys? Ony 
te?! Cha, cha!;. Jas auksas ir 
deimantas paviliojo. Ji savo 
jautriąją širdužę pavede seniui, 
kuriam svetimi, nesuprantami 
Onytės meilės jausmai. Ir gal 
jis ištvirkęs dikaduonis, nė vie
ną mergaitę, ne vieną tokią Ony
tę priviliojo savo turtais, vien 

tik dėl to, kad užganėdinus] sa
vo gyvuliškus geismus, nuplė
šęs jų garbės vainikėlį, panie
kindamas atstumdavo auksu ap
dovanojęs.' ' ■■

—Onyte, sakyk, kur dingo 
tayo puikus žodžiai, kur ta švel
ni šypsą ant tavo nekalto veido, 
kur tas karštas prižadėjimas 
likti mano gyvenimo drauge, kur 
pagaliasu musų bendros pavasa
rio naktimis svajonėse audžia
mos ateities viltys? Kur dingo, 
pražuvo? Onyte, ar-gi tu bū

dama tokia meili, jautri galėjai 
taip pasielgi? Ar gi tu vien 
akimirksny, vien pūstelėjimo 
keliu, galėtumei sugriauti, žmo
gaus gyvenimo vilties laimužę?! 
Ar-gi tu ne pajiegiai atsispirti 
prieš kapitalą, prieš išnaudoji
mą ir karžygiškai kovoti iki 
laimėjimo savo teisių?

; Ir paslėpęs giliai, giliai savo 
I veidą karkluose, kad niekas iv*- 

’ patęmytų jo graudžias ašaras— 
i apraudojo apgautas pavasario 
j meilės jausmus ir žuvusias vil- 
Įtis. Bet negirdėjo Jonelis, kaip 
netoli tvorelės meiliai, karštai 
kaž-kas kalbėjos, juokavo, ir tik 
skardus pabučiavimas toje nak
ties paslaptingoje užžavėtoje 
tyloje pertraukė jo svajones. 
Jis suprato, pažino kieno tai bu
vo pabučiavimas ir atsistojęs, 
atsikvėpė, atstatydajnas krutinę 
pirmyn, sublizgėjo akis ir pakė
lęs ore grasinantį kumštį, nuke
liavo link giružės. O žvaigždu
žės lig mylinčios sesutės džiau
gsmingai mirgėjo šviesdamos 
jam kelią.

1919 mėty, 7 liepos.

DIDŽ1AUSIAS BRONZINIS
PAMINKLAS

Mieste Newark, N. J., greitu 
laiku bus pastatytas didžiausias 
bronzinis paminklas, kuris susi
dės iš keturių dešimtų ir keturių 
figūrų. Kiekviena tų figūrų, 
busianti astuonių pėdų aukščio. 
Paminklas atvaizduosiąs revo
liucinio, civilio ir pasaulinio ka
rų epizodas. Paminklą gamina 
skulptorius Gutzon Borglum.

Pleiskanos sunaikina — 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos lakdamas ant akmeni 
įSrnuSa duobę, taip ir pleiskanos, norą išlėto 
bet tikrai. sunaikina plaukų šaknis ir yra 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie su lai- 
ku pasiduoda nuplikiipui.
N!So8Sklt€ 8itok‘° atsitikimo prie savęs!

l^aU8’ ?,įaL /Pastebėsite pleiskanų—tų 
savo „Me. pl.a£^

Bonka 65c. aptiefose, arba už 75c. prisiunčiamo stačiai iš dirbtuvės.

F. AD.sRICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.
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Kaip Dirbamas Cukrus
Jau ir pas mus Lietuvoje, 

kai kuriems asmenims suma
nius, pradeda kąlbėti apie cuk
raus dirbtuves.

Lengva pasakyti “cukrus”, 
bet ne taip lengva padaryti. Aš 
nekalbėsiu čia kaip reikia au
ginti cukraus burokai, kokia 
turi būti jiems žemė, koks oras 
ir t. t. — Paliesiu tiktai dirb
tuves ir jų įrengimą. •

Ukrainoj cukraus pramonė 
labai išsiplėtojusi. Ten, taip 
yra sakoma, daugiau esą dirb
tuvių kaip cerkvių. Iš tokio di
delio dirbtuvių skaičiaus (1910 
metais gamyba — ISIS tūk
stančių tonų), kurių daugumą 
aš aplankiau, radau tiktai du 
lietuviu direktorių p. A. Čeka- 
nauskį Biržų-Pasvalio apskr. 
ir p. O. K. Utenos apskr. Ki
lusių iš Lietuvos ir daugiau, 
liet jie lietuviais save nepripa
žindavo, kaip tai-— Kosakov- 
skis nuo Ukmergės — Orlovo 
dirbtuvių administratorius, inž. 
Mickevičius, Vitkauskas, Rod- 
vickas ir kt.

Dėka tokiam cukraus pramo
nės išsivystymui Ukrainoj pas
kutiniais metais, žinoma prieš 
karą, buvo statomos pavyzdin
gos, tiesiog kaip-ant ^parodos, 
dirbtuvės. Vienoj iš tokių dirb
tuvių ir man prisiėjo dalyvau
ti t. y. dirbtuvėj “Jankovka” 
netoli Charkovo kapitalisto 
Charitonenko.

Bolševikai neturėjo drąsos 
tokios dirbtuvės sprogdinti, ir, 
rodos, iki šiam laikui ji tvar
koj ir veikia.

Kiekis išdirbinio runkulių 
(cukrinių burokų) į parą dirb
tuvėse ne vienodas. Dauguma 
perdirba į parą nuo 1 iki 6 
tūkstančių birkavų, skaitant 4 
centneriai birkave. Sakau “bir- 
kavas” kad iš rusų laikų žmo
gus pripratęs prie “birkavų” 
geriau išsivaizdintų kiekį.. Ma
žiau yra dirbtuvių, kur išdir
bama iki 3 tūkstančių, jos ga
lima ant pirštų suskaityti; 
kiek daugiau virš 6 tūkstančių 
birkavų į parą. Žinomos yra 
dirbtuvės “Tiotkino” jose 
dirbama 12 takšt, birkavų.

Naujesnio tipo dirbtuves 
rodo kaip viena didelė salė
lubų. Stogas želmeny languo
tas. Aplink salę prie 
maždaug G metrai nuo grindų, 
galerijos, ant kurių sutalpinti 
aparatai, dažniausiai iš vienos 
pusės išilgai — saturacija, 5 
korpusai virimo aparatai, va- 
kuumaparatas, rešoferai — iš 
kitos puses — liltrpresai, Li
trai, cukraus transporteriai. 
Vienam gale, ten kur plaunasi 
runkuliai (dažniausiai runku- 
liu ploviniui skyrius atskirtas 
nuo salės siena) ant galerijos 
sutalpinta: difuzija, supiausti- 
niui mašina ir dažnai automa
tinės svarstyklės. Kitam gale 

■— chemijos laboratorijos ir 
cukraus džiovykla.

Ant grindų pastatytos visos 
jodomosios mašinos: garinė 
mašina, visokios pliumpės, cen
trofugos, transmisija ir kristo- 
lizatoriai. Galerijos apačioj pa
talpinti kitaip sakant, paka
binti susisiekimo vamzdžiai. 
Kadangi tų vamzdžių yra labai 
daug, tai kad atskyrus, kas per 
kokį vamzdį eina, izoliacija 
jų nudažyta atskira spalva. Ga
riniams katilams patalpa daro
si skyrium nuo salės, garinių 
mašinų arčiaus. Kalkių pečius 
statomas ore arti dirbtuvių.

Cukraus dirbtuvės reikalau
ja labai daug-vandens ir per 
tai turi būti pastatytos neto
li • ežero ar upelio.' Savaime su
prantama, kad, pristatymui'ku
ro^ kalkių akmens,' runkulių, 
gejžkelis turi būti pašonėj. Pa
kalnėje atatinkamesnė dirbtu
vei vieta, negu lyguma, nes

iš-

is- 
be

lengviau, patogiau ir pigiau 
įtaisyti runkuliam supilimui 
magazinus arba, kitaip sakant, 
duobes, iš kurių runkuliai au
tomatiškai transportuojasi 
plaudyklėn (moječnaja). Run
kuliai papuolę į plaudyklą t. y. 
didelį aparatą, panašu į lovį 
kartu su vandeniu plaunasi. 
Vienas iš geresniųjų plauti run- 
kuliams aparatų yra sistemas 
“Pustinskio”. Runkuliai kren
ta į vieną aparato galą, kurs 
plaunant stumia runkulius į ki
tą galą, ten šnekas (červiak), 
juos sugavęs, paduoda į eleva- 
torį. Elevatorius runkulius ke
lia į aukštesnę dirbtuvėse vie
tą į automatiškas svarstykles, 
kurios atsvėrę pilai piaustymo, 
mašiną.

Supjaustytus runkulius į 
smulkius makaronus išnešioja
ma transporteriu ir beriama į 
difuzorų. Difuzoras yra tai di
delė su susiaurintais galais ge
ležinė statinė, hermetiškai 
-(drūčiai) užsidaroma. Per vir
šutinį galą (skersino 1 met
ras) prikemšama, per apatinį 
(skersino 1, 2 m.) išdifuzotus 
— nuo 
runkulių 

lokių 
21 ir t. 
lę. Skaičius priguli 
bimo kiekio. Kemšant dvylik
tąjį, pirmasis tuštinamas, nes 
per jį jau perėjo 11 *difuzorų 
vandens, reiškia visą saldumą 
išplovė. Pirmą kemšant iš 12 
sunka imama, antrą kemšant 
iš pirmojo sunka imama ir t. 
t. iki visi runkuliai nebus su
pjaustyti. Difuzorų didumas iki 
509 kibirų. Vieno difuzoro 
sunkos kiekis, sumaišytas/ su 
degtomis kalkėmis doza, plium
pė stumia į saturaciją, kitaip 
sakant į didelį gelež. aruodą. 
Kita pliumpė tau pačian aruo
dai!, tiesiog į sunka, varo su
gautas iš kalkių pečiaus du
jas. Sunkos šildimui (aruode) 
saturacijoj įtaisyta garo vamz
džiai. Taip beburbuliuojant sa
turacijoj (aruode) su kalkė
mis ir dujomis, sunka pasiliuo- 
suoja nuo nereikalingų sudė
čių, kaip lai baltinių ir kitų.

Saturacija

saldumo paliuosuotus 
pievinius, išmetama.

difuzorų statoma 12, ( 
t. dažniausia 12 į ci- 

ii uo išdir-

lizavusi masė gaunama cuk
rus. Centrifūga yra tai, paly
ginant pavadinsiu, apvalus pa
kabintas lopšys, turintis dugne 
kiaurumą sienos gi iš tan
kaus sieto, kursx sukasi kelis 
tuksiantis kartų į minutę, taip, 
kad įkrėtus į tą lopšį susikris
talizuotą masę, per savo c6n- 
trifugale jiegą, skystimas atsi
skiria mio kristalų. Praplovus' 
dar vandeniu kristalas palieka 
nuvalytas — baltas. Tėnka ma- 
A P 5 Sub Priedas
tyti kristalą truputį melsvą, tai

kaip baltiniai. Taip, trumpai 
sakant, dirbasi iš cukrinių run
ku lių cukrus.

Kokią naudą turėtų ūkinin
kai iš atmatų aš nekalbėsiu, 
nes mano „uždavinys buvo su
pažindinti tiktai <su mekaniš- 
ku darbu, kadangi girdėjau vi
sokius niekus kalbant, buk tai 
reikalingas yra kraujas, kau
lai ir t. t. Kraujas buvo se
niau vartojamas, kaulai-gi (de
ginti) vartojami yra filtrams, 
rafinuojant cukrų.

[“D-kas”]

apie sveikatą — dar kartą noriu 
pasakyti šita musų tarpe jau
ganėtinai nudėvėtą žodį "svei
kata”. Sveikatos klausimas, dar 
pakartoju, mums reikia raštų, 
bet gerų raštų, žmones gązdin* 
ti palikime kitiems. Sekime ra
mybės ir vilties sėklas: nusimi
nusiems žmonėms duokime sal
džios ramybes eliksiro 
ligų ir taip jau daug

isokių
V1SO—

Dr. A. Kalulius

SCIOSOFIJA

naikinkirųe jas kiek galėdami. 
Neveiskime naujų ligų: senosios
jau visiems tikrai įkyrėjo.

Lietuviams reikia geros kny
gos sveikatos klausimais. Rei
kia tokios knygos, kurioje su
prantamoj kalboj kiekvienas 
mokąs skaityti žmogus galėtų 
rasti teisingų žinių apie visas 
ligas. Tokios knygos lietuviai 
jau tikrai laukia.

MARGUMYNAI
oro fotogfraFija KADA SAULĖS SPINDULIAI 

YRA

SURADO 8,000 SENUMO 
MUMIJAS

sienų,

periodinė 
(tam tikrais protarpiais pasi
kartojusi) ir nuolatinė. Nuola
tinio saturacija yra naujas da
lykas. Nuolatinės saturacijos 
sumanytojų yra keletas, bet 
viena nuo kitos mažai skira- 
si. Nuolatinė saturacija lietu
vio p. O. K. viena iš pirmųjų 
ir veikia dirbtuvėse “Verchniač- 
ka” netoli Humanio.

Išsaturuotą sunką, panašųjį 
purviną vandenį, su pagalba 
pliumpes iki 6 atmosferų, per
leidžiama per filtrpresus “Mon- 
str”. Sunka, išėjusi iš filtrpre- 
sų, panaši į arbatą. Ji dar an
trą kart saturuojasi su seros 
dujomis, filtruojasi per mecha
niškus filtrus ir taip paruošta 
virimui gatava. Per virimą ji 
tirštėja. Tam atlikti tarnauja 
didelio garo apšildimo ploto 4 
aparatai. Perėjus per visus ke- 
turius aparatus ir, sulig reika
lo, sutirštėjus sunka, ji dabar 
vadinama siropas, transporto- 
jaina į .aparatą vadinamą “va- 
kuumaparatą”. las vakuum 
yra kelių tūkstančių kibirų tal
pumo apvalus indas. Yra tų 
aparatų ir gulsčių, kitaip sa
kant, visokių konstrukcijų, bet 
kurie iš jų geresni sunku pasa
kyti, priguli daugiausia nuo 
skonio direktoriaus. Tąmc va
kuum atliekama kristalizacija, 
kuri tęsiasi iki 6 valandų, ta
da ši , \ y . r 
lovius, kur^ji bestovėdama ir 
lengvai jodoma galutinai su
sikristalizuoja. I

Be palieka paskutinė instan
cija, centrofugos, per kurias

Mongolijoje netoli Urgoš žy
mus rusų archeologes Kozlovas 
suradęs Kinijos. valdonų mumi
jas, kurios esančios mažiausia 
8,000 metų senumo. Mumijos 
surasta tam tikruose kapuose, 
kurie esą stebėtinai gražiai išda
binti šilkais ir kitokiais daiktais. 
Rąšta taipgi jeroglifų, kurie nu
pasakoja valdonų gyvenimus. 
Spėjama, kad suradimas Kinijos 
valdonų kapų daug kuo prisidės 
prie praeities nušvietimo.

PAVOJINGIAUSI
GUI

ŽMO-
Paskutiniais keleliais metais 

buvo daug bandymų daroma kai 
dėl ėmimo iš orlaivių fotografi
jų. Tolyn vis geresnių rezulta
tų buvo pasiekiama. Bet šiomis 
dienomis leitenantas John A. 
Macready ir A. W. Stevens pa
sisekė nuimt njiesto Dayton, O., 
fotografijas nuo šešių mylių 
aukšto! Tai pirmas toks atsiti
kimas, kuris daug prisidės prie 
orinės fotografijos išvystymo.

Kadangi aukštumoj begailes- 
tingai saulė kepina, tai leitenan
tai buvo priversti šavo veidus 
reibalais ištepti. "

PASAULINIS KARAS ATSI
ĖJO $80,000,000,000 SUVIRŠUM

Vokiečių chemikas Herman 
von Tappeiner padarė neįmano
mai įdomų eksperimentą. Jis iš
tirpino vandenyje dažo akridiną 
ir išstatė skiedinį saulės spin
dulių įtakai. Tuoj visi vandeny
je esantys mikroorganizmai žu
vo. Bet kuomet toks skiedinys 
buvo tamsoj laikomas, tai mik
roorganizmas 
nieko nekenkė, 
peiner padarė 
vienu daktaru
po odos atskiestą vandenyje da- 
žą. Kol daktaras pasiliko tamso
je, jis jautėsi kubpuikiausia, bet 
kaip tik jį saulės spinduliai pa
lietė, jis tuoj apalpo.

Vienas New Yorko bankų ap- \ 
skaitliavo, kad pasaulinis karas 
atsiėjo $80,680,000,000. Kad su
pratus tos sumos didumą, pa
kaks priminti tą faktą, jog visas 
britų (įskaitant Angliją, Škoti
ją, Airiją ir Wales) turtas tesu
daro tik $70,000,000,000. Gi 
Amerikos valdžios išlaidos nudj 
1791 m. iki 1923 m; siekė $24,-0* 
500,000,000. 

_____
GALIMA PANEŠTI VISĄ
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Apie penkiolika metų atgal 
Amerikos mokslininkas profe-

• sotins Jordanas šitą žodį nuka
lė. Jam tada prisiėjo \ kalbėti 
apie klaidingas teorijas ir hum- 
bugus. Jisai kalbėjo kaipo mok
slininkas, smerkdamas kiek ga
lėdamas visokios rųšies mdlą, 
visokį fanatizmą. Sciosofija ji
sai pavadino sistematizuotą, 
knygose surašytą žmonių mul
kinimą bei visokios rųšies gra
žiais žodžiais atpasakotą melą.

Jus žinote, kad musų pasauly 
yra visokių vadinamų mokslų, 
kurie su tikruoju mokslu tiek 
bendra teturi, kiek žąsinas su 
geometrija. Ne visa kas parašy
ta teisinga. Labai daug, nelai
mei didesnė dalis knygų ir šiaip 
visokių raštų skelbia atvirą me
lą — gryną melą, nors savo tą 
melą kartais “mokslu” vadina. 
Apie tai reikėtų parašyti keletą 
straipsnių, bet tai kitam kartui.

Sveikatos klausimais musų 
spaudoje paskutiniais laikais 
daug prirašyta. Rašė ir rašo kas 
tiktai lietuvių kalbą šiek tiek 
pažįsta; rašo net ir tie> kurie 
lietuviškai nė rašyti tinkamai 
'bemoka. Rašo, rašo, bet nere
tai prirašo klaidinančių žmones 
dalykų...
teisybė atvirai 
pyksta kam skauda. 
truKŠmą kas jaučiasi kaltas.

*Mano buvęs mokytojas Dr. 
Dorlanjdas vieną. kartą aiškino 
žodį “patofobija” — jisai, mat, 
mus terminologijos mokino. Pa
tofobija reiškia baimė Ilgų — 
bereikalinga, kvaila baimė tokių 
ligų, kuriomis ligonis neserga. 
Tai yra ir-gi sciosofijos šaka, 
ypatingai jei patofobija skiepi
jama žmonėms raštu ar žodžiu. 
Kad raštu, tai aš apie tai ir 
noriu keletą žodelių karčiosios 
teisybės pasakyti. Ir labai rie
biai (mane visi puola už riebu
mą, tikiuosi ir šį kartą atakų 
susilauksiu): musų Spaudoje už
tinku daug patofobijos... TĮalp, 
vyručiai, užtinku gazdinimų li
gomis. Rašytojai kaži kodėl 
(kas čia nežino?) išsidirbo šito
kią nuomonę apie skaitytojus: 
jei rašai, tai rašyk taip, kad iš 
to rašymo biznio \ pasidarytų, 
nes laikraščiai vistiek už raštus 
neapmoka. Gerai ir daro, kad 
nemoka už tokius raštus: toki 
raštai tai yra savo rųšies ne
mokamas rašytojaus pasigarsi- 
nimas. Reikėtų apmokėti už pa
talpinimą laikrašty.

Vienok, sakau, tos nelemtos 
patofobijos sveikatos dalykams 
pašvęstuose raštuose galima 
rieškučiomis semti, 
mano stalelio guli du 
lietuviško laikraščio, 
žmogus susiriesdamas 
kad nereikia daryti operacijų, 
kad tonsilus nevisuomet reikia 
lauk rauti (mat, jisai operacijų 
nedaro); kitas žmogus rašo, 
kad be operacijos nieką nepąda- 
rysi, kadi be operacijos į greitu 
laiku ir numirti ** reikės I (šitas

^.vie
nas žmoglis rašo, kad sifilis ytii 
baisiausia liga, tokia baisi, to
kia žiauri, tokia žalinga, kad 
jau ir pasakyti sunu, kad žmo
nės pūva, kirmija kai žemaičio’sniu rašyti. Mums reikia rašyti

METALAS, KURIS SUGERIA
ALIEJŲ ■

Amerikoje tapo išrasta meta
las, kuris sugeria aliejų taip jau 
lengvai, kaip kad kempinė suge
ria vandenį. Metalas yra pada
romas iš mišinio bronzos su gra
fitu. Jis yra pusėtinai kietas, 
bet nežiūrint į tai, gali sugerti 
apie 25% savo masės skysčio, 
žibalo lempoms iš jo galima da
ryti knatus, kadangi tas metalas 
taip jau gerai persisunkia žiba
lu, kaip ir iš medvilnės padary
tas knatas.

IŠ MEDŽIO LAPŲ DARO 
POPIERI

Gaila, bet reikia šita 
pasakyti — lai 

Lai kelia

štai ant 
numeriu 
Vienas

rėkia,

i masė'išpiliama į didelius'žmogus daro operacijas)

visai
Et, sako, ką tu čia 

kad

skilandžiai... Jisai tiek energin
gai kalba, tokių paveikslų pie
šia, kad žmogus skaitai ir drebi; 
ypatingai jisai neužmiršta pa
sakyti kaip jaučiasi sifiliu ser
gąs žmogus — tik skaityk Ir 
tuojaus šaltu prakaitu apsipilsi.

Kitas rašo apie kitą kokią 
nors ligą. O tu miano. brangus 
Perkūne, kokios baisios ligos 
esama. Skaitai žmogus ir dreba 
tavo kinkos — bene pats tąja 
liga sergi... Trečias vėl rašo 
apie bakterijas, ketvirtas apie 
dantis kalbėdamas jums kate- 
goringai pareisią, kad dauguma 
ligų jūsų dantyse prasideda. O 
tas nelaimingas “apendiksas”, 
žinoma, ir-gi negalima antron 
vieton nustumti: vienas žmogus 
kad rašo apie tą apendiksą, kad 
pasakoja tokių baisių dalykų, 
jogei nejučiomjs nusitveri sau 
už dešinio šono ir, gerai pa
spaudęs, pradedi manyti bene 
“apendiksą” šį mėnesį geriau iš
ėmus, o gal palaukti kol šiek 
tiek atvės./.t . •

Ir nejuokaukime: ligomis gą- 
zdinti musų spaudoje leidžiama 
be jokių varžymų. Rašyk ką no
ri, kad tiktai sveikas kalbi apie 
tonsilus, apendiksą, kokius nors 
guzus, džiovą, ir. tt. Tiktai Jau 
skaitytojai plyniai žino kodėl 
pradeda tų pamokinimų 
nepaisyti.
sužiūrėsi": daktaras rašo, 
savo biznį pagerinti ir tiek... Ir 
ką tu čia padarysi: Dievas davė 
proto ir paprastam piliečiui. 
Straipsniai apie tonsilus, difte- 
tiją, gonorėją, tulžies akmenis, 
chloroformą, ir kt. pradeda iš 
mados išeiti. Ar norite, kad aš 
pasakyčiau: gaila? Galiu tai, 
pasakyti, bet pridėsiu štai ką: 
mums reikia straipsnių sveika
tos klausimais, bet reikia gerų 
straipsnių, tokių, kurie žmones 
negązdina ligomis. Mums reikia 
mokslo, o ne sciosofijos; reikia 
grynų mokslo tyrimais parem
tų faktų, o ne poetiškų gązdini- 
mo žodžių.

Kiek žalos toki gązdinim'ai 
žmonėms padaro — ne ant dide
lio veršio odos nesurašyši. Prisi- 
skaito^paprastas pilietis, apie 
kokią nors ligą ir pradeda' ma
nyti, kad jau jisai tąja liga ser
ga... Gerai jei jisai nueina į 
teisingą daktarą, kuris jam tei
sybę pasako, bet dažnai žmogus 
atsikreipia ten, kur laukiama jo 
pinigai. Tada jisai’ gydomas, 
jo pinigai imama, jisai dar dau
giau gązdinam|as. Nelaimingas 

žmogus paskui ištiktųjų apser
ga: sunki liga potofobija jį tik
rai kankina. Jisai rūpinasi, ne
miega, dejuoja, nevalgo, geria 
vaistus, eina nuo daktaro j dak
tarą, kalba nesąmones... Tai 
yra, sakau, tikra liga, kuria li
gonis įsigijo beskaitydamas gą- 
zdinančius straipsnius.;. Nelai
mei tokių ligonių yra nemažas 
skaipiup. Ir, kaip sakiau, čio- 
bais; didelė kaltybė puolalant tų, A A i / ' **' 4 ».
■kurie ■ kokiais nors budais t prisi
deda prie palaikymo ", patofobi
jos. į

Vienok aš ČionMs visai neno
riu pasakyti, kad mums nerei
kia sveikatos klausimais straip-

Francijoj tapo surastas bhdas 
kaip iš medžio lapų padalyti po- 
pierį, kurą ir pašarą galvijams. 
Lapai yra sumalami ir mirkomi 
chemikaluose. Iš tuo budu gau
tos tešlos gaminama popietis, 
kuras arba pašaras galvijams.

IEŠKOMA VAISTO NUO
VĖŽIO '

Mokslininkai nepaliauja ieško
ję vaisto nuo vėžio. Nuo tos li
gos kas metai miršta tūkstan
čiai žmonių. Vėliausieji ekspe
rimentai parodo, jog žiurkės, 
maitinamos tarakonais*, apserga 
vėžiu. Patirta taipgi, kad tie ta
rakonai yra apkrėsti tam tikros 
rųšies kirminais.

Yra viltis, zkad tie eksperi
mentai pamažu priartins prie su
radimo atatinkamo vaisto gydy
mui vėžio ligos.

FONOGRAFAS MOKINA RA-

ŠOMĄJA MAŠINĖLE RAŠYTI
Nesenai tapo išleista dvylika 

lekcijų, kaip rašomąja marinėle 
rašyti. Tos lekcijos sudaro dvy- 
iką fonografinių rekordų, kurie 

lyg muzikos gabalėliai yra fono
grafu perduodami.

JUROS LEVUS NAIKINA 
KULKAS V AIDŽIAIS

Kapados valdžia suorganizavo 
medžiotą]ų ekspedicija naikini
mui juros levų, kurie yra labai 
pavojingi žuvims. Medžiotojai 
buvo apginkluoti šautuvais ir 
kulkasvaidžiais. Medžioklė pra
sidėjo British Columbia pakran
tėje. ; Bėgiu tikį dviejų di^nų,bu
vo nukauta 1,884 juros levai. •

Kanados valdžia yra nutarusi 
kas metai tokias ekspedicijas or
ganizuot, kad neleidus jurų le
vams sparčiai daugintis. O tai 
todėl, kad tie gyvūnai labai daug 
žuvies sunaikina.

tas dažas
Po to von Tap- 

eksperimentą su 
įčirkšdamas jam

BRITVA SU ELEKTROS 
ŽIBINTUVĖLIU

Prie saugiosios britvos tapo 
pritaisyta mažytė eletros lempe
lė, kuri suteikia galimybės skųs
tis tokiose vietose, kur nėra švie
sos. Tos rųšies britva yra ypač 
patogi turistams.

• vBerlino gatvėse atsirado nepa
prastos tapako krautuvės, ku
rias jų savininkai gali nešti iš 
vienos vietos į kitą. Krautuvė 
susideda iš nedidelės budelės, 
kur yra pakankamai vietos pąr- 
davėjui ir tavorui. Vakare tą, 
budelę galima susukti į nedidelį 
pundą ir užsikrovus ant kupros 
namo parsinešti.

GalimaGauti
Naujienose
Didvyrių Paveikslai 
A. Va r no Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs seriją puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

I 2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8; M. K. Čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis*
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu: ' (

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Feljetonas P. Būtinas VISI ASILAI KARIŠKIAIS NUOŠIRDUS AUKOTOJAS...
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Draugijų žmogus
■ ■■■ .1 ■■ . ........ ...... v

Ponios ir ponai, gerbiamosios 
ir gerbiamieji! čia, o čia, prieš 
jus stovi aukštas visuomenės 
veikėjas. Jus šiandien išgirsite 
iš mano saldžių lupų paskaitą. 
Gal lig šiol nežinojote, kas tai 
yra visuomenės veikėjas, draugi
jų asmuo — tuojau sužinosite. 
Aš esu devyniosdešimts dviejų 
su puse draugijų narys. Jau tas 
mane rekomenduoja iš labai ge
ros ir simpatingos pusės. Pirma 
negu išgirsite mano paskaitą, tu
rite žinoti, į kokias draugijas 
aš einu. Esu “šunų lojimo” 
draugijos pirmininkas. Čia tiek 
darbo, tiek darbo, kad nors tuo
jau gulk ir mirk! Kur tik šuo 
suloja, aš tuojau ausis pastatau. 
Kaipo draugijos pirmininkas, 
tunu žinoti, koks šuo sulojo ir 
mano pareiga užprotokoluoti — 
sekretorius musų baisus tingi
nys. Toliau—“Nenuilstamų Lie
tuvių Sąjungos” vice-pirminin- 
kas. čia dar daugiau darbo — 
mirk nors du kartu. Musų pir
mininkas didelis tinginys ir man, 
kaip vice, tenka visuomet ir vi
sur jis pakeisti.

Ponios ir ponai, patys žinote, 
kad makaluojančių liežuvių šia
me pasauly perdaug yra —visus 
juos turiu užregistruoti. Toliau, 
esu sekretorius draugijos... Pa
laukite, kokios draugijos esu 
sekretorius? Kaip ji?., čir... bir... 
mir... Ant paties liežuvio galo 
stovi ir negali nušokti.. Kad ta
ve... Na, vis tiek, kaip toji drau
gija vadinasi, tik esu jos sekre
torius... Gerbiamosios ir gerbia
mieji, žinot, kad sekretorius tu
ri vis rašyti ir rašyti — čia nors 
dešimtį kartų mirk! Dabar dar 
esu “Suk devyni” draugijos vėl 
pirmininkas ir draugijos “Nieko 
neišmanai” pirmininkas, o drau
gijų “Keturi avinai”, “Du ra
gai”, “Lįsk į svetimą puodą”, 
“Neduok niekam kelio” — šiose 
draugijose užimu garbiną sekre
toriaus Vietą... Draugijų... Kiek 
aš tamstoms, ponios ir ponai, jau 
priskaičiau draugijų? Rodos, 
šešiosdešimt vieną... Dar pasilie
ka penkiosdešimts keturios ii' 
pus€, kur aš esu... Aš visur esu... 
Kasdien aplankau visų draugijų 
posėdžius. Posėdžiuose tiek pri
sirenka energijos ir drąsos, kad 
parėjęs namo, jaučiuosi liutu, 
ne, trimis liūtais, ne, penkiolikę 
liūtų... Visus langus išmaišau,, 
lovas, kėdės, veidrodžius sutru
pinu, nei vienos lėkštės nėra 
sveikos... Nu, žodžiu, gerbiamo-1 
sios ir gerbiamieji, aš esu pa
siutęs visuomenės veikėjas. 
Vienam dideliam rašytojui jati 
ir savo nekrologą užsakiau para
šyti. Mano ponios ir ponai; man 
rodos, kad iš mano paskaitos la
bai gerai supratote, kas tai yfa 
visuomenės veikėjas — jei nebū
tų tokių veikėjų, kaip aš, žmo
nija tuojaus išmirtų... Baigiau.! ^

[“Kl. žinios”! *

Eina keliu du kariškiai. Pas
kui jųdviejų joja ant arklio po
pas. Kariškiai kalbasi:

—Juk popui nevalia ant ark
lio joti.

—Kodėl? Arklys juk ir yra 
tam, kad j no važinėti arba rai
tam joti.

—Galbūt. Bet dvasiškiai turi 
Kristų sekti, kuris į Jeruzalę 
jojo ant asilo.

—Geriau nieko nesakyk, nes 
popas gali užsirūstinti.

—Tai niekis. •
• Tuo laiku pasivijo juodu ir 
popas. Vienas kariškių ir klau
sia jo, kodėl jis jojąs ant arklio, 
o ne asilo.

“Todėl”, atsakė popas, “kad vi
si asilai kariškiais išvirto”.

“Te tau”, sakė tėvas savo ei
nančiam bažnyčion šuneliui, “aš 
duodu vieną dvidešimts ir vieną 
dešimts centų. Galėsi ar vieną 
ar kitą įmesti ,kai rinks”..

Kai sūnelis iš bažnyčios grįžo, 
klausia tėvas — kurį pinigą jis 
renkant įmetė?

“Dešimts centų”, atsakė die
vobaimingasis sūnelis. '

“Kodėl?”

WENNERSTEN'S . yra labai 
lengvas prirengti, kadangi Malt 
ir Hops sujungti. Bandyk j j!

Henning Wf.nnersten Inc.
2960 LAVVRENCE AVĖ., CHICAGO

w e n nerttftnii 
Bojiemian Blend

šeimynos sveikatą.

“Nagi taip buvo: kunigas pa
sakė: “Dievas mylėjo nuoširdų 
aukotoją”, o aš žinojau, kad aš 
daug nuoširdžiau dešimts negu 
dvidešimts centų atiduosiu, tai 
ir įmečiau dešimts centų .—s—

AUGIMAS
Augimas lietuvių biznio yra 

mums malonus.

Mes manome, kad mes pakankamai darodėme musų lietu
viams kostumeriams stiprumą ir saugumų musų bankos. Musų 
patarnavimas darodė jiems, kad , tas bankas yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti, biznį.

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į bankų, jūsų parankumui, Panelė Kudulis, musų lietu
vaitė bankos darbininkė, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jums patarnauti.

The Stock Yards savisngs Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

• CLEARING HOUSE BANKAS.

BĖL NEVIRININO

•UBtiprinimo nusilpnSjusių 
Ir stokos apetito vartok

SEVERAS 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams Ir moterims.

Jis maitina kraujų, paaugdo virini
mų, reguliuoja atidalinimus, stipri
na organus prie normališkos veik
mes.

Kaina 50 ir 85 eentat

Klauskite pas. aptiekorius.

BET NE SU TĄVIM, KVAILY!

Traukiniu važiuoja vyras su 
savo žmona, šalia jų sėdi kokis 
tai nepažįstamas vyras ir be pa 
liovos žaksi. )

Vyras ir sako savo žmonai: 
“Aš jam tokį žodį pasakysiu, 
kad jis tuoj paliaus žaksėjęs”.

“Geriau nekliudyk jį”, perta
ria žmona. Bet pastarasis neiš
kenčia ir kreipiasi j nepažįsta
mąjį:

“Klausyk, žmogau, tavo dusia 
su Dievu kalbasi!”

“Tai su Dievu, ale ne su ta
vim, kvaily!” — atrėžė nepažįs- 
tamasai.

TEISINGAI IŠAIŠKINO

Mokytoja s.—Jonuk, pasa
kyk, kodėl žmonės - nuo bulvių 
skūrą lupa.

Jonukas. —Kadangi valdi
ninkai nuo žmonių kailį plėšia, 
tai žmonės nors nuo bulvių skū
ra mauna.

Mokytojas. —Jurgi, o tu 
pasakyk koks skirtumas tarp 
gydytojo ir medžiotojo?

Jurgis. —Medžiotojas savo 
auką pirma užmuša, o paskui 
kailį lupa ,o gydytojas pirma 
kailį nulupa, o po to jau užmu
ša. [Surinko An. J.]

TRUKUMAS ATJAUČIAMAS

“Ko-gi reikia musų tautai?”— 
šūkterėjo įsikarškiavęs orato
rius. “Ko-gi jai reikia-, kada lyg 
jure-sujudusi žmonės nerimau
ja, kada visiems rupi pakitėti 
pirklybą jr pramonę ir ūkį? Aš 
Atkartoju, ko-gi tautai reikia, 
keliaujant per ašarų klanus?” 
• “Gerų, neperšlampančių čeba- 
tų”, atsiliepė kampelyje besėdįs 
sumaterialėjęs apysenis kaimie
tis.

' f v
.L y / 

Sentimentalistas: “Ka 
da tamsta su savo žmona gerai 
įsipažinai?”

“N e 1 a i*ma n g a s i s”: “Nie
kuomet;-—kitaip aš nebūčiau 
jbs vedęs!” “ * ,

TOLOKAI SIEKIANTI 
PAŽĮSTAMYBĖ

“Jonai, tu pakėlei skrybėlę 
jaunai merginai. Ar tu ją pažįs
ti?”

“Ne! Mano brolis ją pažįsta, o 
šiandieną aš jo skrybėlę nešio
ju”.

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

ANTELĖ KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3252 So. Halsted Si.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

KUNIGU BUSI

Važiuoja traukiniu kunigas ir 
studentas. Kunigas skaito kny
gą. Norėdamas studentą pa
šiepti, jis kiša šalia esančiam šu
niui knygą, sakydamas: “Moky
kis, mokykis studentu busi!”

“O jeigd nedasimokysi”, —at
kerta studentas, — “tai kunigu 
liksi...”

KONDENSUOTA PIENININKĖ

Maža mergaitė norėjo eiti į 
maskarado vakarą pasirėdžiusį 
pienininkė. Kuomet 'jos motina 
pasakė jai, kad ji esanti perma- 
ža būti pienininke, ji atsakė: 
“Gerai, — aš galiu nueiti kaipo 
kondensuota pienininkė!” —s—

Iš cikliaus: Etatus trumpina...

M i n i s t e r i s: “Taigi, kaip 
žinote, mes privalome galutinai 
sykį su tarnautojų mažinimu 
musų ministerijose pradėti, — 
ponas patarėjau, studijuokite 
tamsta, meldžiamasis, šitą klau
sima!” iV

Pa t a r ė j a s : “Tuojau, Eks
celencija; bet turime mes tam 
klausimui išrišti dar vidutiniai 
nuo dviejų iki penkių pagelbi- 
ninkų tarnautojų į darbą Įstaty
ti”...

Toliau s—jog suprantama...
\__

Klebonas Kauno turtingos pa
rapijos Sutiko pamokslą pasaky
ti tūlame kalėjime. - Jis klausia 
kalėjimo kapeliono; Aš berods 
atėjau patnokslą pasakyti tamis- 
tos kaliniams, bet nežinau, ką 
jiems- sakyčiau.

Kalėjimo kapelionas: Sakyk 
pamokslą lygiai taip> kaip sa
viems parapijonams kad sakai; 
tik atsimink vieną dalyką: kali
niai tapo sužinoti, kuomi jie 
beėsą, o tamistos parapijonai be
ne-dar tik bus sužinoti.

Sandelis Plumbing
Phone Boulevard 6369

FOTOGRAFAS 
P. CONRAD 

3130 So. Halsted St. 
Patyrimas mano įgytas per 15 me

tų. Visus darbus atlieku kuo- 
geriausiai.
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X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai j ų s 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
ko jum s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą.

Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray plašalina klaidas — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių,' prastą apetitą, 
reumatizmą, asthma, odos ligas> rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepai 
ir serum yra suteikiama, įskaitant 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo. -*

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous jčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko.ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. R. G. McCarthy,

505 S. State St. kampas Congress, Z 
augŠtas, Chicago ,111.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedėly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dien.

LITTLE

Apsisaugokit nuo:
“Kad aš bučiau žino
jęs geriau”.
Geras nusprendimas 

reiškia suradimas fak
tų pirmiausiai, pas
kiau veikimas su ap
mąstymu.

Pasirinkdami metodą 
su pagelba kurios jus 
galite atgauti savo 
sveikatą, vartokite ge
rą nusprendimą — pa
sirinkite Chiropractic.

Tel. Boulevard 7006
DR. J. M. FINSLOVV, 

Chiropractor (
1645 W. 47 St.. Chicago, III.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 vąš
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

Tel. Boulevard 0696

LIETUViy APTIEKA
New City Pharmacy

3327 So. Halsted St.

Turiu garbės pranešti Lietu
viams ir visuomenei apskritai, kad 
metai tam atgal aš atidariau ap- 
tieka vardu NEW CITY PHAR
MACY prie So. Halsted gatvės 
num. 8327 ir kviečiu visą visuo
menę ir Lietuvius atsilankyti ir 
pasimatyti su manim, jei butų 
reikalas namuose, kadangi aš esu 
ištikimas visais žvilgsniais.

Aš turiu pakankamai prityrimo 
vaistus sutaisyti ir patarti visuo
se pasaulio kraštuose.

Mano kainos yra žemesnės ne
gu kitur kur.

Su pagarba,
JONAS MALACHAUSKAS.
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GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Kuomet jus pirksite virtu
vės sinkų, vaną, klosetą, ar
ba boilerį, jei nebusite užga
nėdintas, mes arba apmai
nysime jums arba pinigus 
grąžinsime. Jei jus norite, 
kad jums butų patarnauta 
teisingai, nepraleiskite pro
gos nepasimatę su mumis, 
kol jus pirksite kur nors ki
tur. Jums labai apsimokės 
pirkti savo tavorą pas mus.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA
* AKIŲ LIGAS

Levy & Company
Kampas Telefonas

State ir 22nd St. Calumet 0645-1692
• . . • > z , /

Atdara kiekvieną vakarą iki 7 vai. vak. Nedėlioj iki 1 valandą

Mes kalbame lietuviškai
Atsineškitfe šU savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be' ikauamo 
Bridgų geriausio aukso. Su mum 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, fa 
žemas musų kai ne a. Sergėkite «av< 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weet 47th btreet.
Netoli Ashland A*e.

PO SUNKIOS
OPERACIJOS

* • ■ ' t •*

Mrs. Wilke negalėjo atgau
ti savo sveikatos kol ji 
nepradėjo vartoti Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.

4■■■■■■■■■■■■■■■
: Reumatizmas sausgėlė:

Nesikankykite savęs skaus- ■ 
I mais, Reumatizmu, Sausgėlė, ■

■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 
— raumenų sukimu; nes skau- ■ 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir I

1 dažnai ant patalo paguldo. 1
CAPSICO COMFOUND mo- ■

1 stis lengvai prašalina viršmi- 
’ nėtas ligas; mums šiandie dau- j

■ gybė žmonių siunčia padėka-
■ vones pasveikę. Kaina 50c per ■
■ paštą 55c arba dvi už $1.05. !

Knyga: “ŠALTINIS SVEL 
, KATOS”. augalais gydyties, 
i kaina 50 centų.

■ Jusliu Kulis :
H 3259 South Halsted Street, g
■ CHICAGO, ILL. ■,«!■■■■■■■■■ ■■■■■?
--------/V '*!■.. ■ ' .---------- -------

Rochester, Minnesota. — “Aš turė- 
au labai svarbią operaciją ir išrodė, 

kad aš negalėsiu 
atgauti savo svei
katos po jos. Aš 
kentėjau nuo skau
smų beveik nuolat. 
Mano sesuo atva
žiavo p a g e 1 b ė ti 
man ir ji vartojo 
Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound nuo nėr 
vingumo ir nusilp
nėjimo. Ji davė

man jų paragauti ir j keletą dienų 
aš pradėjau jaustis geriau. I porą sa
vaičių aš beveik nepažinau savęs ir 
po išvartojimo keletą butelių aš at
sikėliau ir pradėjau dirbti apie na
mus. Aš dabar esu sveika ir stipri, 
bet aš jas ir dar vartoju. Yra n;*an 
malonumas pranešti jums apie tai ir 
aš norėčiau, kad daugelis moterų ku
rios kenčia, kaip aš kentėjau, dasiži- 
notų apie jūsų gyduoles. Aš suteik
siu visas informacijas link jų kokias 
žinosiu”. — Mrs. James Wilke, 933 

Center St., Rochester, Minn.
Atminkite, Vegetable Compound tu

ri rekordą per penkiasdešim'ts metų 
patarnavimo ir tūkstančiai moterų gi
ria jas taip kaip Mrs. VVilke.

Lydia E. Pinkham’s Privąįiška 
Text-knyga apie “Ailments Peculiar 
to Women” bus atsiųsta jums dykai' 
pareikalavus. Rašykite pas Lydia E. 
Pinkham Medicine Company, Lynn. 
Mass.
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SVEIKATA

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus. .

KODĖL?
1) RYTAS — )
2) - pietus - TRYS DIENOS LAIKAI.
8) — VAKARAS. 1

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) r- Salutaras priduoda apetitų;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
8) — Salutaras pataiso sveikatų.

Tik vienas doleris ir kvoteria bonkai.
Klauskite aptiekoSe arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius tai

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktų?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiękoų,.,kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos ruo 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimami ligonių

CUNARD
Lietuviai važiuojanti Lietuvon 

Svečiuosna neilgesniam laikui kai 
metams .galės jęrįžti Amerikon ne
atsižvelgiant j kvotą.

J LIETUVĄ'
trumpiausiu laiku, kas Seredą, tre
jais ekspreso laivais
BERENGARIA AQUITANIA

MAURETANIA
(per Chėrbourgą ar Southamptoną) 

‘ —o—
Iš Lietuvos į Ameriką

JEI manote parsitraukti ginjines 
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Musų ofisas Lietuvoje suteiks 
jiems pagelbą ir rodą. Visi trečios 
klesos keleiviai turi atskirus kam
barius, kuogeriausias švarumus ir 
maistas. Smulk- iv 
menų klauskis vie t 
tos agento arba f

CUNARD LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, 1)1.

- - -

NUPIRK
Typewriteri arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelj smagumų 
pats sau, savo giminėms ir arau- 
gams su kuriais susiralinėii ir 
greičiau galėsi parašyti laiškų ar 
kų kitų, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago IU.




